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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η μετάφραση αναδύεται ως ένα μέσο διασφάλισης
της διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Με την ταχεία εξέλιξη της
τεχνολογίας και της διεθνοποίησης οδηγούμαστε σε γρήγορους και συνεχώς
ανανεωμένους τρόπους πολύγλωσσης επικοινωνίας, στους οποίους εντάσσεται και το
αντικείμενο που μελετούμε στην παρούσα έρευνα, η επιχώρια προσαρμογή. Η
συγκεκριμένη έννοια υιοθετείται στο χώρο της εμπορίας και διαφήμισης και δηλώνει
τη διαδικασία, κατά την οποία ένα γενικότερο (διεθνές) προϊόν προσαρμόζεται στις
απαιτήσεις ενός επιχωρίου (locale) με συγκεκριμένη πολιτισμική ενότητα και
γλωσσικά χαρακτηριστικά (Pym 2003: 26).1
Η επιχώρια προσαρμογή συνιστά ένα πεδίο γεμάτο προκλήσεις, τόσο για τον
ερευνητή, όσο και για τον ίδιο το μεταφραστή. Ειδικότερα η επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της
πολυτροπικής φύσεως των κειμένων που πραγματεύεται (υπερκείμενα), καθώς και
των πολιτισμικών προεκτάσεων που μπορεί να πάρει. Ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί,
προς το παρόν, ένα παρθένο ερευνητικό πεδίο, τόσο στη διεθνή, όσο και στην
ελληνική βιβλιογραφία. Λόγω της μικρής διάρκειας ζωής του φαινομένου, το οποίο
μετρά μόλις 30 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της υπολογιστικής
βιομηχανίας, οι βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρονται στην επιχώρια προσαρμογή
λογισμικών είναι αρκετά περιορισμένες. Ακόμη μικρότερος είναι ο αριθμός μελετών
που αφορούν συγκεκριμένα στην επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων, εκ των
οποίων οι περισσότερες συνίστανται σε επιστημονικά άρθρα παρά σε ολοκληρωμένες
μελέτες.

Ειδικά

στον

ελλαδικό

χώρο,

η

συστηματική

παρατήρηση

των

1

Ο όρος locale, σύμφωνα με τον Sandrini (2005:1-2), αναφέρεται σε μία ομάδα ανθρώπων
που μοιράζονται κοινή γλώσσα, σύστημα γραφής, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως
να καθιστούν αναγκαία μία ξεχωριστή εκδοχή του προϊόντος. Άρα, μπορεί να αναφέρεται σε μία
περιοχή, χώρα ή απλά γλωσσική κοινότητα.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας ο συγκεκριμένος όρος έχει αποδοθεί ως
επιχώριον, κάτι που αναλύεται σε ακόλουθη ενότητα, και εφεξής, θα αναφέρεται έτσι.

προσαρμοστικών τεχνικών και στρατηγικών που υιοθετούνται από τους ειδικούς του
εν

λόγω

φαινομένου

είναι

σχεδόν

ανύπαρκτη.2

Στην παρούσα έρευνα οι έννοιες της μεταφραστικής στρατηγικής και της μεταφραστικής
τεχνικής θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία ανάλυσης του υλικού μας. Επομένως, η διάκριση των δύο
εννοιών κρίνεται απαραίτητη.
Οι δύο όροι αποσαφηνίζονται στην Ορολογία της Μετάφρασης (Deslisle et al
1999/2008: 99-100), όπου αναφέρεται ότι η μεταφραστική στρατηγική ταυτίζεται με το σχέδιο δράσης
που ακολουθείται βάσει της πρόθεσης του μεταφραστή. Η μεταφραστική τεχνική αντίστοιχα, αφορά τη
μέθοδο που ακολουθεί ο μεταφραστής με απώτερο στόχο την επίτευξη της ισοδυναμίας σε επίπεδο
νοημάτων μεταξύ του πρωτοτύπου και του μεταφράσματος.
Επίσης, σύμφωνα με τον Γραμμενίδη (2009: 156), ο όρος μεταφραστική στρατηγική
αφορά «τον καθορισμό των στόχων, τις γεννικές γραμμές και το σχεδιασμό των κινήσεων που
απαιτούνται για την πραγματοποίηση μίας μετάφρασης». Αντίθετα, με τον όρο μεταφραστική τεχνική
εννοούνται «το σύνολο των μεθόδων που υιοθετούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου
αποτελέσματος».
Για τις ανάγκες της έρευνάς μας υιοθετούμε τη διάκριση των δύο εννοιών, όπως έχει
γίνει από τους ανωτέρω συγγραφείς, τους Deslisle et al (1999/2008) και τον Γραμμενίδη (2009).
Ωστόσο, για την περιγραφή των τεχνικών και στρατηγικών που αφορούν στην επιχώρια προσαρμογή
επιλέγουμε τη χρήση των όρων προσαρμοστική τεχνική και προσαρμοστική στρατηγική, καθώς
θεωρούμε ότι αποδίδει με μεγαλύτερη σαφήνεια το εύρος των εργασιών του ειδικού της επιχώριας
προσαρμογής, ο οποίος εργάζεται παράλληλα σε επίπεδο γλωσσικό και μη γλωσσικό.
2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λαμβάνοντας υπόψη το ερευνητικό κενό που υφίσταται στο εν λόγω πεδίο, η
παρούσα έρευνα θέτει ως βασικό της στόχο την χαρτογράφηση του φαινομένου της
επιχώριας προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων προς το αγγλικό, το
γαλλικό και το ελληνικό επιχώριον με απώτερο σκοπό το συσχετισμό των
προσαρμοστικών επιλογών, τόσο σε μακροεπίπεδο, όσο και σε μικροεπίπεδο, με τα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών.
Αν και το πεδίο που πραγματευόμαστε έχει εγείρει αρκετές θεωρητικές
αντιπαραθέσεις αναφορικά με τη σχέση του με την έννοια της μετάφρασης (Brooks
2000, Esselink 2000, Pym 2000, 2004, Gerzymisch-Argobast 2005, Gottlieb 2005,
Sandrini 2005), στην παρούσα έρευνα υιοθετείται η θέση ένταξης του φαινομένου
στον τομέα της μεταφρασεολογίας και εξετάζεται ως υποπεδίο της. Παρά την ύπαρξη
αρκετών στοιχείων εγγενών στην επιχώρια προσαρμογή που τη διαφοροποιούν από
τη μετάφραση, η εξέλιξη του κλάδου της μεταφρασεολογίας, υπό το πρίσμα των
λειτουργικών προσεγγίσεων, επιτρέπει την ανάλυση και επεξήγηση νέων μορφών
διαγλωσσικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, όπως η επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων (Pym 2004b, Maroto 2005, Sandrini 2005, Nauert 2007), κάτι που
θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια (βλ. υποενότητα 1.5.2.3).
Ως νέος τύπος μετάφρασης, η επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων θέτει
υπό αμφισβήτηση βασικές μεταφραστικές έννοιες, όπως θα ειπωθεί και παρακάτω,
και δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τον μεταφραστή, ο οποίος αναφέρεται πλέον ως
ειδικός της επιχώριας προσαρμογής. Η εν λόγω διαδικασία, αν και συνιστά μία
ενδιαφέρουσα, και πολλές φορές ιδιαιτέρως δημιουργική ενασχόληση για τον
επαγγελματία, εμφανίζει παράλληλα σημαντικές δυσκολίες και θέτει αρκετά
διλήμματα. Συγκεκριμένα, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής καλείται να
αποδώσει ένα πολυσημειωτικό μήνυμα σε ένα άλλο επιχώριο επιδιώκοντας την
ταυτόχρονη μεταφορά των συνυποδηλώσεών του. Ο δικτυακός τόπος, ως μέσο
προτροπής των εταιρειών, λειτουργεί κυρίως σε επίπεδο συνδηλώσεων και,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποστολή του, απαιτείται η επιτυχής πρόσληψη
διαφόρων πτυχών του μηνύματος από ένα σύνολο αποδεκτών με ιδιαίτερα γλωσσικά
και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Επομένως, καθίσταται αναγκαία, πέρα από την
καταγραφή των τεχνικών που εφαρμόζονται στο χώρο, και η αναζήτηση των
πολιτισμικών παραμέτρων που τις καθορίζουν. Επίσης, μία τέτοιου είδους
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διερεύνηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην απλή περιγραφή των προσαρμοστικών
επιλογών, καθώς για την απόδοση της συνδήλωσης ο ερευνητής θα πρέπει να κινηθεί
στο επίπεδο της υπονόησης υιοθετώντας μία ερμηνευτική προσέγγιση που βασίζεται
σε σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος (Gutt 2000: 166-167, 169-170). Όπως αναλύουμε
και στη συνέχεια (βλ. κεφ. 5), η θεωρία της Συνάφειας δύναται να παρέχει το
θεωρητικό πλαίσιο για μία τέτοιου είδους διερεύνηση.
Το πεδίο που κρίθηκε κατάλληλο προς μελέτη για την εξέταση των ανωτέρω
ζητημάτων είναι η μεταφορική χρήση του λόγου. Οι παράμετροι που μας οδήγησαν
στην περαιτέρω έρευνα του μεταφορικού σχήματος συνοψίζονται ως εξής:


το σχήμα της μεταφοράς χρησιμοποιείται κατά κόρον ως
μέσο προτροπής σε εταιρικούς δικτυακούς τόπους, όπως
διαπιστώνεται σε αρχικό στάδιο της έρευνας,



το

μεταφορικό

ρητορικό

σχήμα

καθορίζεται

σε

σημαντικό βαθμό από πολιτισμικούς παράγοντες και


το φαινόμενο της μεταφοράς εμφανίζει, τόσο γλωσσικές,
όσο και οπτικές εκφάνσεις, γεγονός που επιτρέπει την
υιοθέτηση

μίας

διασημειωτικής

ερευνητικής

προσέγγισης.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η έρευνά μας δεν περιορίζεται στο επίπεδο της
μικροδομής των δικτυακών τόπων, αλλά επιδιώκει να εξάγει συμπεράσματα
αναφορικά με τις τάσεις που χαρακτηρίζουν την πρακτική των ειδικών της επιχώριας
προσαρμογής και σε επίπεδο μακροδομής. Για το λόγο αυτό, η μελέτη μας ξεκινά με
την παρατήρηση της συνολικής εικόνας που αποκτά ο αποδέκτης, βάσει της
αρχιτεκτονικής δομής και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η διερεύνηση του
πεδίου της επιχώριας προσαρμογής, τόσο σε μακροεπίπεδο, όσο και σε μικροεπίπεδο,
αναμένεται να αναδείξει μία σφαιρική εικόνα του υπό μελέτη φαινομένου, κυρίως σε
ό, τι αφορά στο ελληνικό επιχώριο.
Συνοπτικά, οι γενικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας
είναι:


η καταγραφή των τεχνικών απόδοσης του περιεχομένου και
της αρχιτεκτονικής δομής του δικτυακού τόπου,



η καταγραφή των τεχνικών απόδοσης των μικροδομικών
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στοιχείων του δικτυακού τόπου, τόσο σε γλωσσικό, όσο και
σε μη γλωσσικό επίπεδο και


ο συσχετισμός των τεχνικών απόδοσης μακροεπιπέδου και
μικροεπιπέδου με πολιτισμικές παραμέτρους.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα ευελπιστούμε να θέσει τις βάσεις για τη μελέτη του εν
λόγω μεταφραστικού φαινομένου στον ελληνικό χώρο και να συμβάλει στη βαθύτερη
κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, κυρίως των ελλήνων χρηστών. Επίσης,
η παρούσα έρευνα επιδιώκει να καταστήσει εμφανή το ρόλο του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής ως διαπολιτισμικού μεσολαβητή (cultural mediator) (Pym
1997: 14) ή διαπολιτισμικού εργάτη (cultural worker), όπως τον ονομάζει ο Gentzler
(2001: 7).3

2.

Εστίαση της έρευνας

Τα τελευταία χρόνια η επιχώρια προσαρμογή αποτέλεσε μία ιδιαίτερα διαδεδομένη
διαδικασία στο χώρο της υπολογιστικής βιομηχανίας σε μία προσπάθεια αύξησης των
πωλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Το ίδιο παρατηρείται πλέον και σε άλλους τομείς,
όπως είναι οι εταιρικοί δικτυακοί τόποι και τα ψηφιακά μέσα γενικότερα.
Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων
διεθνών εταιρειών και, ειδικότερα, στην παρατήρηση των προσαρμοστικών τεχνικών
και στρατηγικών που υιοθετούνται από τους ειδικούς του χώρου στην προσπάθειά
τους να απευθυνθούν σε ένα κοινό διαφορετικό κάθε φορά (αγγλικό, γαλλικό,
ελληνικό) και με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Λόγω του μεγάλου όγκου του κειμενικού υλικού που περιλαμβάνεται στους
διεθνοποιημένους δικτυακούς τόπους και στις τρεις υπό μελέτη γλωσσικές εκδοχές
τους, η έρευνά μας περιορίστηκε στη μελέτη της αρχικής σελίδας της κάθε γλωσσικής
εκδοχής από ένα δείγμα 200 δικτυακών τόπων διεθνών εταιρειών που προωθούν
ποικίλες κατηγορίες προϊόντων.4
Η επιλογή της αρχικής σελίδας του δικτυακού τόπου ως αντικειμένου μελέτης
καθορίστηκε από το γεγονός ότι φαίνεται να λειτουργεί για τον χρήστη ως ένας
Οι αγγλικοί όροι που βρίσκονται σε παρένθεση αποτελούν τον πρωτότυπο όρο βάσει του
οποίου έγινε η ελληνική απόδοση. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, η μετάφραση έχει γίνει από την
γράφουσα.
4
Ο αγγλικός όρος language versions αποδόθηκε από την γράφουσα ως γλωσσικές εκδοχές και
εφεξής θα χρησιμοποιείται η ελληνική απόδοση του όρου.
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καθρέφτης του συνολικού δικτυακού τόπου όντας η πρώτη ουσιαστική επαφή του με
αυτόν, μετά από τη διεθνοποιημένη ιστοσελίδα που ενδεχομένως να παρεμβάλλεται.5
Κατά την άποψή μας, οι αρχικές σελίδες των δικτυακών τόπων παρουσιάζουν
ιδιαίτερο μεταφρασεολογικό ενδιαφέρον, καθώς στην προσπάθειά τους να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον του χρήστη και να παρατείνουν το χρόνο εξερεύνησής
τους, λειτουργούν προτρεπτικά και χρησιμοποιούν ανάλογα γλωσσικά και μη
γλωσσικά μέσα.6 Η απόδοση της προτρεπτικής λειτουργίας της αρχικής σελίδας ενός
δικτυακού τόπου σε ένα άλλο επιχώριο μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τον
μεταφραστή, καθώς οι παράγοντες που υπεισέρχονται στην εν λόγω διαδικασία
καθιστούν αναγκαία την απόκτηση γνώσεων από το χώρο της προώθησης προϊόντων,
της οικονομίας και της διοίκησης, των πολιτισμικών σπουδών, των οπτικών τεχνών
κ.α.
Στην προσπάθειά μας να χαρτογραφήσουμε αλλά και να ερευνήσουμε εις
βάθος τις μεταφραστικές τάσεις που επικρατούν στον τομέα της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων στον ελλαδικό χώρο επιχειρούμε να συνδυάσουμε
υψηλά (top-down), καθώς και χαμηλά (bottom-up) επίπεδα ανάλυσης. Ο
συγκερασμός διαφορετικών επιπέδων ανάλυσης θα μας επιτρέψει να παρατηρήσουμε
συνδυαστικά τη συνολική εικόνα της αρχικής σελίδας και, παράλληλα, να δώσουμε
έμφαση στην λεπτομέρεια, εξετάζοντας την απόδοση των επιμέρους γλωσσικών και
οπτικών στοιχείων που τη συναποτελούν.

3.

Θεωρητικό πλαίσιο

Ο τομέας της μεταφρασεολογίας συνιστά, πλέον, έναν αυτόνομο επιστημονικό κλάδο,
ο οποίος γνωρίζει σημαντική άνθηση στις μέρες μας προσελκύοντας το ερευνητικό
ενδιαφέρον, όχι μόνο των ειδικών του χώρου, αλλά και επιστημόνων προερχομένων
από άλλους κλάδους. Πρόκειται για ένα πεδίο, το οποίο διακρίνεται για τον
διεπιστημονικό του χαρακτήρα, όπως αναφέρουν πολλοί συγγραφείς (Gambier 2009:
Η παρεμβολή της διεθνοποιημένης ιστοσελίδας δεν θεωρείται δεδομένη καθώς συχνά ο
χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στον επιχώρια προσαρμοσμένο δικτυακό τόπο μέσα από την
πληκτρολόγηση της σχετικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή μετά από μία αναζήτηση σε κάποια από τις
μηχανές αναζήτησης που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
6
Αν και φαίνεται να προσομοιάζουν αρκετά στο κειμενικό είδος της διαφήμισης οι αρχικές
σελίδες των δικτυακών τόπων δεν μπορούν να ταυτιστούν με αυτό καθώς εγκλείονται σε ένα κειμενικό
είδος που χαρακτηρίζεται ως υπερκειμενικό και πολυτροπικό. Κατά συνέπεια, αναμένονται
διαφοροποιήσεις τόσο στα κειμενικά χαρακτηριστικά όσο και στον τρόπο απόδοσης της αρχικής
σελίδας ενός δικτυακού τόπου από τη διαφήμιση.
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41, Nενοπούλου 2007: 227, Munday 2001/2008: 14, Hermans 1999: 160, SnellHornby et al. (eds) 1994 κ.α).
Η επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων αποτελεί, επίσης, ένα πεδίο
σύγκλισης ποικίλων επιστημών, από τις οποίες προέρχονται, τόσο οι επαγγελματίες
του χώρου, όσο και οι ερευνητές που εντρυφούν στο εν λόγω φαινόμενο. Ωστόσο, η
ιδιαίτερη ενασχόληση των μεταφρασεολόγων με το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς
και η αύξηση των επιστημονικών μελετών που επιχειρούν να αναλύσουν το
φαινόμενο υπό το πρίσμα των μεταφρασεολογικών θεωριών, αναδεικνύει την ένταξη
της επιχώριας προσαρμογής στον τομέα της μεταφρασεολογίας, όπως θα αναλύσουμε
διεξοδικότερα στη συνέχεια (βλ. κεφ. 1.5).
H έρευνά μας εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της Περιγραφικής
Μεταφρασεολογίας (Descriptive Translation Studies). Ο συγκεκριμένος όρος
αναπτύχθηκε από τον Holmes (1988/2000: 172-185) στο πλαίσιο της δημιουργίας
ενός χάρτη, όπου επιχειρείται η περιγραφή της «ολικής διάρθρωσης» του επιστητού
της μεταφρασεολογίας, όπως αναφέρει η Νενοπούλου (2007: 224).7 Το εν λόγω
εγχείρημα αποτελεί, κατά τον Hermans (1999: 30), τη «διακήρυξη της ανεξαρτησίας»
του συγκεκριμένου κλάδου. Επιχειρώντας να εξετάσουμε το φαινόμενο της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων υπό το πρίσμα των μεταφραστικών σπουδών,
υιοθετούμε μία περιγραφική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, κύριο στόχο της
έρευνας αποτελεί η περιγραφή των μεταφραστικών φαινομένων παρά η εξαγωγή
κανονιστικών συμπερασμάτων (Holmes 1988: 25, 97).
Επίσης, μετά από μία αρχική παρατήρηση του υπό μελέτη υλικού μας
θεωρήσαμε ότι βασικό θεωρητικό εργαλείο για την έρευνά μας θα μπορούσε να
αποτελέσει η μεταφρασεολογική θεωρία του Σκοπού (Vermeer και Reiss 1984, Nord
1997a), η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα με την περιγραφική προσέγγιση, θέτοντας
ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της επαγγελματικής μετάφρασης. Από την εν λόγω
Σύμφωνα με το χάρτη του Holmes (1988/2000: 172-185), η μεταφρασεολογία διαρθρώνεται
σε δύο βασικά σκέλη: α) την καθαρή μεταφρασεολογία και β) την εφαρμοσμένη μεταφρασεολογία. Η
καθαρή μεταφρασεολογία περιλαμβάνει δύο παρακλάδια: το αμιγώς θεωρητικό και το περιγραφικό. Τα
ερευνητικά εγχειρήματα που διακρίνονται για τον περιγραφικό τους προσανατολισμό είναι δυνατό να
εστιάζονται στο προϊόν, τη λειτουργία ή τη διαδικασία. Αντίστοιχα, στον κλάδο της εφαρμοσμένης
μεταφρασεολογίας συμπεριλαμβάνονται η εκπαίδευση των μεταφραστών, τα μεταφραστικά
βοηθήματα και η αξιολόγηση των μεταφράσεων.
Η ανωτέρω διάρθρωση αποτυπώθηκε σχηματικά, σε μεταγενέστερο στάδιο, από τον Toury
(1995: 10). Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Hermans (1999: 29-30), η σχηματική αναπαράσταση του χάρτη
αδυνατεί να καταδείξει την προτεραιότητα που δίνει ο εμπνευστής του στον περιγραφικό και
θεωρητικό κλάδο έναντι του εφαρμοσμένου, αναφορικά με το εμπειρικό πεδίο της μεταφρασεολογίας.
7
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θεωρία κρίναμε κατάλληλη και δανειστήκαμε την έννοια της στρατηγικής της
συνεπούς μετάφρασης, όπως αναπτύσσεται από τον Γραμμενίδη (2009). Ο ερευνητής
αναπτύσσει τη συγκεκριμένη στρατηγική βασιζόμενος στην έννοια της ηθικής αρχής
της συνέπειας, την οποία έχει προτείνει η Νord (1991a) και η οποία φαίνεται να
επεξηγεί επαρκώς τις τεχνικές που υιοθετούνται κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια. Η έρευνά μας τοποθετείται
στο σημείο σύγκλισης των δύο ανωτέρω μεταφρασεολογικών προσεγγίσεων, δηλαδή
της περιγραφικής μεταφρασεολογίας και της θεωρίας του Σκοπού, το οποίο
συνίσταται στον στοχοκεντρικό τους χαρακτήρα και στην έμφαση που δίνουν στη
λειτουργία του μεταφράσματος.
Επιπροσθέτως, στην προσπάθειά μας να αναζητήσουμε τα αίτια των
μεταφραστικών επιλογών που αφορούν στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου
καταλήξαμε στη θεωρία της Συνάφειας (Wilson και Sperber 1986), η οποία μας
επιτρέπει, όπως θα φανεί και στη συνέχεια (βλ. κεφ. 5.2.), να μετατοπίσουμε την
έρευνά μας στο επίπεδο της υποδήλωσης. Έτσι, η ανάλυσή μας αφορά, πλέον, τις
ερμηνείες που προτίθεται να μεταφέρει το κάθε κείμενο, πέρα από τις κειμενικές του
ιδιότητες.

4.

Μεθοδολογία

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε το φαινόμενο της επιχώριας προσαρμογής
διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων υπό ένα μεταφρασεολογικό πρίσμα επιδιώξαμε,
αρχικά, να δημιουργήσουμε μία λίστα από διεθνείς εταιρικούς δικτυακούς τόπους,
που διαθέτουν εκδοχές στο αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριον. Το
βασικό κριτήριο για την επιλογή των υπό εξέταση γλωσσών ήταν η δυνατότητα της
ερευνήτριας να μελετήσει τις συγκεκριμένες γλώσσες. Η πρώτη δυσκολία που
ανέκυψε συνίστατο στην έλλειψη επαρκούς υλικού που να διαθέτει μία εκδοχή για το
ελληνικό κοινό (για λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με το δείγμα βλ. εισαγωγή,
υποενότητα 5.2). Η συγκεκριμένη δυσκολία ξεπεράστηκε με την αύξηση του αριθμού
των υπό εξέταση δικτυακών τόπων, στην πορεία της έρευνας, η οποία συνέπεσε
χρονικά με την παράλληλη αύξηση του αριθμού των διεθνών δικτυακών τόπων που
προσαρμόζονται επιχώρια για το ελληνικό κοινό την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο
συγκεκριμένος περιορισμός δεν μας επέτρεψε να εστιαστούμε σε συγκεκριμένους
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τύπους εταιρειών ή προωθούμενων προϊόντων. Για το λόγο αυτό, το δείγμα μας
συναποτελείται από δικτυακούς τόπους ποικίλων τύπων εταιρειών.
Ένα ακόμη στοιχείο που δυσχέρανε το εγχείρημά μας ήταν η έλλειψη
βιβλιογραφίας, αναφορικά με το υπό μελέτη φαινόμενο, από ερευνητές του τομέα της
μεταφρασεολογίας, τόσο στον ελλαδικό, όσο και στο διεθνή χώρο. Ωστόσο, η
συνεχώς αυξανόμενη ενασχόληση των ειδικών του τομέα της μετάφρασης με το
φαινόμενο της επιχώριας προσαρμογής συνέβαλε, κατά την πορεία, στη βελτίωση
των συνθηκών του ερευνητικού μας εγχειρήματος. Επίσης, σε πολλά σημεία
ανατρέξαμε σε βιβλιογραφία που αφορά στο κειμενικό είδος της διαφήμισης, το
οποίο, επίσης, διακρίνεται για τον προτρεπτικό του χαρακτήρα, λαμβάνοντας,
ωστόσο, υπόψη τις διαφοροποιήσεις που υφίστανται λόγω του διαδικτυακού μέσου.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την παρατήρηση και
ανάλυση του υλικού είναι η διαγλωσσική μελέτη των επιχώρια προσαρμοσμένων
δικτυακών τόπων διεθνών εταιρειών στα τρία υπό εξέταση επιχώρια. Θα θέλαμε, σε
αυτό το σημείο, να διευκρινίσουμε ότι καμία από τις τρεις γλώσσες δεν θεωρείται
γλώσσα-πηγή, καθώς δεν γνωρίζουμε ποια γλωσσική εκδοχή αποτέλεσε το έναυσμα
για τις άλλες δύο ή ακόμη εάν η δημιουργία τους έγινε παράλληλα και βάσει του
διεθνοποιημένου δικτυακού τόπου. Ωστόσο, η μεταγλώσσα που χρησιμοποιείται κατά
την ανάλυση παραπέμπει σε μία σχέση χρονικής διαδοχής μεταξύ των υπό εξέταση
γλωσσικών εκδοχών με την ελληνική να έπεται πάντοτε της αγγλικής ή της
αντίστοιχης γαλλικής. Εξάλλου, μέσα από την ανάλυση των παραδειγμάτων
καταδεικνύεται πολύ συχνά ότι η ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή σχεδιάστηκε επί
τη βάσει του δικτυακού τόπου που απευθύνεται, είτε στο αγγλικό, είτε στο γαλλικό
κοινό ή ότι παρουσιάζει περισσότερα κοινά στοιχεία με τη μία ή την άλλη
οπτικογλωσσική εκδοχή. Αυτό καθορίζεται, άλλοτε από τη χώρα προέλευσης της
εταιρείας, και άλλοτε από τη γλώσσα του διεθνοποιημένου δικτυακού τόπου (για
εκτενέστερη παρουσίαση του φαινομένου βλ. κεφ. 1.5.2.1).
Επίσης, η μεθοδολογία που επιλέχθηκε, αναφορικά με τα κειμενικά επίπεδα
ανάλυσης, συνίσταται στον συγκερασμό διερεύνησης, τόσο της μικροδομής, όσο και
της μακροδομής του κειμενικού υλικού. Πιο αναλυτικά, προκειμένου να οδηγηθούμε
στην εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων, η έρευνά μας εστιάζεται αρχικά, στην
παρατήρηση και περιγραφή των τρόπων απόδοσης της αρχιτεκτονικής δομής και του
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περιεχομένου (μακροεπίπεδο) των δικτυακών τόπων και στο συσχετισμό τους με
συγκεκριμένες πολιτισμικές διαστάσεις (Hofstede 1991). Στη συνέχεια, εξετάζονται
οι τύποι των γλωσσικών μέσων που επιλέγονται για την επίτευξη της προτρεπτικής
λειτουργίας του δικτυακού τόπου. Μέσα από τη διερεύνηση του γλωσσικού υλικού,
το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς αναδύεται ως το κυρίαρχο προτρεπτικό γλωσσικό
μέσο που υιοθετείται από τους ειδικούς του χώρου. Η έρευνά μας εμβαθύνεται
περαιτέρω, με την ανάλυση των στρατηγικών και τεχνικών απόδοσης του
οπτικορητορικού σχήματος της μεταφοράς (μικροεπίπεδο), όπου εξετάζεται διεξοδικά
η απόδοση της επικοινωνιακής λειτουργίας του κειμενικού είδους που μελετούμε, υπό
το πρίσμα των πολιτισμικών παραμέτρων που την καθορίζουν. Η ανάλυση των
μικροδομικών στοιχείων λαμβάνει χώρα στο επίπεδο των συνυποδηλώσεων. Για το
λόγο αυτό, η έρευνά μας υιοθετεί μία περιγραφική μέθοδο ανάλυσης, η οποία
επιχειρεί να αγγίξει τα όρια της υπονόησης και των πιθανών ερμηνειών της από το
εκάστοτε κοινό στόχος.
5. Παρουσίαση του υλικού
Στην παρούσα υποενότητα περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο συγκεντρώθηκε το
υπό μελέτη υλικό και παρουσιάζονται ορισμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά του
δείγματος.

5.1

. Τρόπος συλλογής του δείγματος

Το δείγμα που μελετήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας αποτελείται από 200
δικτυακούς τόπους διεθνών εταιρειών, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί προς το αγγλικό,
το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριο και έχει αντληθεί από το διαδίκτυο. Η συλλογή
του έγινε με δύο τρόπους:
α) Μέρος του δείγματος προέκυψε μέσα από τον εντοπισμό των δικτυακών
τόπων διεθνών εταιρειών που ενεργοποιούνται στην ελληνική αγορά με τη βοήθεια
της μηχανής αναζήτησης της Google (www.google.com), βάσει μίας λίστας εταιρειών,
η οποία συμπεριλάμβανε, εν μέρει εταιρείες γνωστές στην ίδια την ερευνήτρια, και εν
μέρει εταιρείες που προέκυψαν μετά από άτυπες συζητήσεις με έλληνες καταναλωτές.
β) Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αντλήθηκε από τον δικτυακό τόπο του
περιοδικού fortune (www.fortune.com) και, πιο συγκεκριμένα, από τον σύνδεσμο
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fortune500, όπου κατατάσσονται κάθε χρόνο οι 500 μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες,
τόσο δημόσιες, όσο και ιδιωτικές, βάσει του ετήσιου τζίρου τους. Από το σύνολο των
500 δικτυακών τόπων μόνο στους 140 (ποσοστό 28%) εντοπίστηκαν προσαρμοσμένες
εκδοχές και στα τρία υπό εξέταση επιχώρια, όπου και περιορίστηκε η έρευνά μας.
Έτσι, το σύνολο του υπό μελέτη υλικού διαμορφώθηκε από την συνένωση των
δικτυακών τόπων που εντοπίστηκαν από την τυχαία αναζήτηση και αυτών που
επιλέχθηκαν από τη λίστα του ηλεκτρονικού περιοδικού fortune.

5.2. Περιγραφή του δείγματος
Μέσα από μία ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αναφορικά με τις γλωσσικές
εκδοχές, στις οποίες εντοπίζονται οι υπό μελέτη δικτυακοί τόποι, προέκυψαν τα
ακόλουθα συμπεράσματα:
Αρχικά, προκύπτει ότι σε ποσοστό 54% ο διεθνοποιημένος δικτυακός τόπος
της κάθε εταιρείας εμφανίζεται μόνο στην αγγλική γλώσσα, ενώ σε ποσοστό 38%
διατίθεται επιλογή για μία ακόμη γλωσσική εκδοχή, πέραν της αγγλικής.8 Κατά
συνέπεια, η γλωσσική εκδοχή που επιλέγεται από τις εταιρείες για το διεθνοποιημένο
δικτυακό τους τόπο, σε ποσοστό 92%, είναι η αγγλική, όπως φαίνεται και στο
Γράφημα 0.1:

Οι γλωσσικές εκδοχές που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα είναι η γαλλική,
γερμανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, ιαπωνική και ελληνική. Η τελευταία οφείλεται στον
εντοπισμό χώρας του χρήστη.

8
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Γράφημα 0.1:Ποσοστά των γλωσσών στις οποίες εντοπίζονται οι
διεθνοποιημένοι δικτυακοί τόποι
Προχωρώντας στη μελέτη των αρχικών σελίδων των δικτυακών τόπων διεθνών
εταιρειών, παρατηρούμε, και πάλι, ότι το ποσοστό ύπαρξης αγγλικής εκδοχής είναι
μεγαλύτερο από αυτό της γαλλικής και κατά πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό
ύπαρξης ελληνικής εκδοχής, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.

Γράφημα 0.2: Ποσοστά των γλωσσικών εκδοχών στις οποίες εντοπίζονται οι επιχώρια
προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι
Πιο αναλυτικά, από το σύνολο των 200 διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων
διαπιστώνεται
 η ύπαρξη αγγλικής γλωσσικής εκδοχής σε ποσοστό
97%,9
 η ύπαρξη γαλλικής γλωσσικής εκδοχής σε ποσοστό 85%
και

Το 3% που υπολείπεται δεν μπορεί να εξακριβωθεί διότι ορισμένοι δικτυακοί τόποι μας
οδηγούν εξ ορισμού στη γλωσσική εκδοχή της χώρας απ’όπου γίνεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Έτσι, ο δικτυακός τόπος της fisher price για παράδειγμα (www.fisherprice.com) εμφανίζεται εξ
ορισμού στην ελληνική γλωσσική εκδοχή με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έρευνα των άλλων
γλωσσικών εκδοχών.
9
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 η ύπαρξη ελληνικής γλωσσικής εκδοχής μόνο σε
ποσοστό της τάξεως του 46%
 σε ποσοστό 2,5%, αν και διατίθεται σύνδεσμος για την
επιλογή της γαλλικής γλώσσας, ο δικτυακός τόπος
εμφανίζεται στα αγγλικά
 το ίδιο συμβαίνει σε ποσοστό 23% και σε πολλές

ελληνικές γλωσσικές εκδοχές, όπου, αν και δίνεται στον
Έλληνα χρήστη η επιλογή για ελληνική γλωσσική
εκδοχή, ο δικτυακός τόπος εμφανίζεται και πάλι στα
αγγλικά, είτε
α) σε πανομοιότυπη δομή και περιεχόμενο με τον αγγλικό
δικτυακό τόπο (18%), είτε
β) με μικρές προσαρμογές στο ελληνικό επιχώριο (5%),
όπως για παράδειγμα, με διαφοροποίηση του νομίσματος
για on-line αγορές (www.zarahome.gr).
 Επίσης, σε ποσοστό 5% των αρχικών σελίδων που

μελετήθηκαν, αν και δεν υπάρχει επιλογή για ελληνική
γλωσσική εκδοχή, διατίθεται ο σύνδεσμος all other
countries (όλες οι υπόλοιπες χώρες), ο οποίος οδηγεί και
πάλι σε αγγλική εκδοχή του δικτυακού τόπου, πανομοιότυπη
σε δομή και περιεχόμενο με τη γλωσσική εκδοχή που
προορίζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Κατά συνέπεια, λιγότεροι από τους μισούς διεθνείς δικτυακούς τόπους που
μελετήθηκαν διαθέτουν προσαρμοσμένο δικτυακό τόπο προς το ελληνικό επιχώριο,
ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εταιρειών θεωρεί δεδομένη τη γνώση της αγγλικής
γλώσσας από τους Έλληνες χρήστες.
Το γεγονός ότι σε πολύ μεγάλο μέρος του δείγματος παρατηρείται το
φαινόμενο εμφάνισης της αγγλικής γλώσσας στον δικτυακό τόπο που απευθύνεται
στο ελληνικό κοινό θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, ουσιαστικά,
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πρόκειται για μία απουσία επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου για το
ελληνικό κοινό. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δίνεται
επιλογή για τον Έλληνα χρήστη, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως διεθνής καταναλωτής
και ο οποίος, είτε είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας, είτε όχι, θεωρείται ικανός να
αποκωδικοποιήσει τα σημεία, γλωσσικά και μη, ενός διεθνοποιημένου δικτυακού
τόπου προκειμένου να ενημερωθεί για τις παροχές της εταιρείας και, εν τέλει, να γίνει
καταναλωτής των προϊόντων της.
Η γλωσσική πολιτική της κάθε εταιρείας σχετίζεται άμεσα με την προωθητική
στρατηγική που αυτή ακολουθεί και εφαρμόζει. Το γεγονός ότι κάποιες διεθνείς
εταιρείες επιλέγουν να προσαρμόσουν το δικτυακό τους τόπο προς το ελληνικό
επιχώριο, ενώ άλλες όχι, φανερώνει μία συνειδητή επιλογή, η οποία καθορίζει μία νέα
ταυτότητα του Έλληνα χρήστη μέσα στη διεθνή εικονική κοινότητα.
Πέρα από την εξ ολοκλήρου παρουσίαση ενός δικτυακού τόπου στην αγγλική
γλώσσα προς τον Έλληνα χρήστη, παρατηρείται συχνά μεγάλο ποσοστό χρήσης
αγγλισμών, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ένας δικτυακός τόπος προσαρμόζεται
στο ελληνικό επιχώριο, είτε βασιζόμενος σε δικτυακούς τόπους άλλων γλωσσικών
εκδοχών, είτε ανεξάρτητα από αυτούς. Τυχόν κανονικότητες στην απόδοση των
αγγλισμών και στην ενσωμάτωσή τους στο σύνολο του επιχώρια προσαρμοσμένου
δικτυακού τόπου ενδεχομένως να αναδείκνυαν ενδιαφέρουσες πτυχές της διεθνούς
ταυτότητας του Έλληνα στο διαδίκτυο.
Η εμφάνιση αγγλισμών σε ελληνικούς δικτυακούς τόπους και ο συσχετισμός
τους με τις προωθητικές στρατηγικές των εταιρειών θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο που η μετάφραση μπορεί να επηρεάσει
την ταυτότητα των ελλήνων αποδεκτών, καθώς και τη διαμόρφωση του ίδιου του
κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου στον ελληνικό χώρο, όπως επίσης για τις
πολιτικές παραμέτρους του φαινομένου. Ωστόσο, στόχος της έρευνάς μας δεν είναι
να επεκταθεί στα ανωτέρω ζητήματα, γι’ αυτό και δεν εξετάζουμε περαιτέρω το
συγκεκριμένο φαινόμενο. Θα μπορούσε, παραταύτα, να αποτελέσει αντικείμενο
μελλοντικής έρευνας.

6. Διάρθρωση της έρευνας
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Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε τρία μέρη:
Α. Στο πρώτο μέρος, στο οποίο εντάσσονται τα κεφάλαια 1 και 2,
παρουσιάζονται τα θεωρητικά ζητήματα που άπτονται του υπό μελέτη φαινομένου.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου της
επιχώριας προσαρμογής. Αρχικά, το υπό μελέτη μεταφραστικό φαινόμενο εξετάζεται
σε σχέση με συναφείς έννοιες, όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση και στη
συνέχεια, αναζητείται ο ορισμός του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή της
μεταγλώσσας που αναφέρεται στο αντικείμενο που εξετάζουμε στην ελληνική. Μετά
από μία σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης της βιομηχανίας της επιχώριας
προσαρμογής διερευνάται η σχέση μεταξύ της εν λόγω διαδικασίας με τη μετάφραση
γενικότερα. Με βασικό άξονα τις θεωρητικές αντιπαραθέσεις που έχουν αναπτυχθεί
γύρω από το ζήτημα επιχειρείται ο εντοπισμός των βασικών στοιχείων
διαφοροποίησης του υπό μελέτη φαινομένου από μία στενή θεώρηση της
μετάφρασης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μετατόπιση της μεταφραστικής
διαδικασίας στο επίπεδο της διαγλώσσας, εν αντιθέσει με το προγενέστερο σχήμα
γλώσσα-πηγή και γλώσσα-στόχος. Επίσης, η αντιπαραβολή των υπό μελέτη
διαδικασιών μας οδηγεί στη σκιαγράφηση του νέου ρόλου του μεταφραστή στη
σύγχρονη πραγματικότητα. Μέσα από την ανάλυση διαπιστώνεται μια σχέση
ενσωμάτωσης της επιχώριας προσαρμογής σε μία ευρύτερη έννοια της μετάφρασης,
την λεγόμενη πολυδιάστατη μετάφραση, γεγονός που φαίνεται να επιτρέπει την
εφαρμογή των λειτουργικών μεταφραστικών θεωριών στο πεδίο που εξετάζουμε. Το
κεφάλαιο κλείνει με τη διερεύνηση των λόγων που επιβάλουν την ανάθεση της εν
λόγω διαδικασίας από τις διεθνείς εταιρείες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην παρατήρηση των
κειμενικών χαρακτηριστικών του είδους του δικτυακού τόπου προκειμένου να
επιτευχθεί βαθύτερη κατανόηση της επιχώριας προσαρμογής του. Για το λόγο αυτό,
επισημαίνονται αρχικά, τα στοιχεία του δικτυακού τόπου που απαιτούν προσαρμογή
και στη συνέχεια, περιγράφονται οι τύποι επιχώριας προσαρμογής του που
υιοθετούνται από τις διεθνείς εταιρείες. Επίσης, γίνεται εκτενής περιγραφή των
κειμενικών χαρακτηριστικών του εν λόγω κειμενικού είδους και εξετάζεται διεξοδικά
η λειτουργία του.
Το πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής κλείνει με τη διατύπωση των
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υποθέσεων εργασίας που θα καθοδηγήσουν την έρευνα και θα αποτελέσουν βασικό
αντικείμενο παρατήρησης και ανάλυσης.
Β. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελεί το αμιγώς ερευνητικό τμήμα της
διατριβής μαζί με το τρίτο μέρος, περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 3 και 4.
Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί, ουσιαστικά, την εκκίνηση της ανάλυσής μας, η
οποία εστιάζεται αρχικά, στο μακροεπίπεδο. Μέσα από την εξέταση της συνολικής
εικόνας της αρχικής σελίδας επιχειρείται, σε πρώτη φάση, μία ταξινόμηση των
τεχνικών απόδοσης των επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων, η οποία
βασίζεται στο βαθμό προσαρμογής του περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής τους
δομής. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, επιχειρείται η ανάλυση των κατηγοριών
περιεχομένου των υπό μελέτη δικτυακών τόπων. Ο απώτερος στόχος του κεφαλαίου
συνίσταται στο συσχετισμό των κατηγοριών περιεχομένου που εντοπίζονται στην
εκάστοτε γλωσσική εκδοχή με τις πολιτισμικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν το
κοινό στόχος. Τα συμπεράσματα που εξάγονται μας δίνουν μία εικόνα για τη
γενικότερη τάση που χαρακτηρίζει την πρακτική των ειδικών επιχώριας
προσαρμογής, όταν απευθύνονται στον έλληνα χρήστη.
Στο τέταρτο κεφάλαιο η έρευνά μας εστιάζεται στο μικροεπίπεδο. Βασικό
αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν τα γλωσσικά μέσα προτροπής και οι τεχνικές
απόδοσής τους στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων. Σκοπό του
κεφαλαίου αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη γενικότερη
προωθητική στρατηγική που υιοθετείται για το ελληνικό κοινό, καθώς και ο
συσχετισμός της με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν. Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο κεφάλαιο καθορίζουν την
πορεία της ανάλυσης, η οποία συνεχίζεται στο τρίτο μέρος της διατριβής.
Γ. Στο τρίτο μέρος, το οποίο αποτελείται από τα κεφάλαια 5 εώς 7, η
διερεύνησή μας εμβαθύνεται περαιτέρω στο επίπεδο της μικροδομής.
Έχοντας διαπιστώσει ήδη από το δεύτερο μέρος τη συστηματική χρήση του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς ως προτρεπτικού μέσου στις ελληνικές
γλωσσικές εκδοχές, το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στο εν λόγω
φαινόμενο. Το τρίτο μέρος ξεκινάει με μία εισαγωγική παρουσίαση των θέσεων που
έχουν επικρατήσει κατά καιρούς για τη φύση και τη λειτουργία της μεταφοράς σε
επίπεδο λόγου γενικά και συνεχίζει δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εννοιολογική
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προσέγγιση του φαινομένου. Στη συνέχεια, επιχειρείται μία αναζήτηση της
λειτουργίας και της χρησιμότητας του μεταφορικού λόγου σε εταιρικούς δικτυακούς
τόπους. Επίσης, στην εισαγωγή του τρίτου μέρους παρουσιάζονται οι διαφορετικές
προσεγγίσεις του φαινομένου στη μεταφρασεολογική σκέψη οι οποίες διακρίνονται,
καταρχάς, σε αυτές που τάσσονται υπέρ της μεταφρασιμότητας και σε αυτές που
διατείνονται τη μη μεταφρασιμότητα του μεταφορικού λόγου. Μία δεύτερη διάκριση
γίνεται με βάση την εννοιολογική και μη εννοιολογική μεταφραστική προσέγγιση του
φαινομένου.
Το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην καθαυτό ανάλυση του σχήματος της
γλωσσικής μεταφοράς για την οποία υιοθετούνται τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις:
α) η εννοιολογική προσέγγιση της μεταφοράς
β) η Θεωρία της Συνάφειας και
γ) η Θεωρία του Σκοπού και η στρατηγική της συνεπούς μετάφρασης.
Μέσα από την ανάλυση εξάγονται συμπεράσματα αναφορικά με τις τεχνικές
απόδοσης της ίδιας της εννοιολογικής μεταφοράς, καθώς και της προτρεπτικής
λειτουργίας που επιτελείται στην κάθε γλωσσική εκδοχή, τον βαθμό συνάφειας που
επιτυγχάνεται, ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο των αποδεκτών, καθώς και τη
γενικότερη στρατηγική απόδοσης που υιοθετείται στον ελλαδικό χώρο.
Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στην απόδοση της
οπτικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων. Μετά
από την παράθεση των κυριότερων τύπων οπτικής μεταφοράς που αναφέρονται στη
διεθνή

βιβλιογραφία

επισημαίνεται

η

συχνότητα

χρήσης

του

τύπου

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου, την οποία και
επιχειρούμε να αναλύσουμε. Για το σκοπό αυτό, αναζητείται, καταρχάς, ο τρόπος
συνέργιας των δύο σημειωτικών συστημάτων, του γλωσσικού και του οπτικού. Στη
συνέχεια, υιοθετείται μία γραμματική της εικόνας και του χρώματος, η οποία θα μας
επιτρέψει να μελετήσουμε συστηματικά τα οπτικά σημεία που συναποτελούν το
οπτικογλωσσικό μεταφορικό σχήμα. Υιοθετώντας το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο εξετάστηκε η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς, παρατηρούνται οι
τεχνικές απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας του μεταφορικού σχήματος τόσο σε
γλωσσικό όσο και σε οπτικό επίπεδο, πάντοτε σε σχέση με τις πολιτισμικές
παραμέτρους που διαφοροποιούν το κοινό στόχος. Παράλληλα, αναζητείται η
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γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που καθορίζει τον τρόπο απόδοσης του
οπτικογλωσσικού μεταφορικού σχήματος.
Η έρευνα ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο στο οποίο απαντώνται τα
ερωτήματα που τέθηκαν, τόσο στην αρχή, όσο και στην πορεία της και
διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση.
Τέλος,

στο

Παράρτημα

περιλαμβάνονται

επιπρόσθετα

παραδείγματα

οπτικογλωσσικής μεταφοράς τα οποία εντοπίστηκαν στο υπό μελέτη δείγμα. Η
κατηγοριοποίησή τους διαμορφώνεται σύμφωνα με την ταξινόμηση των τεχνικών
απόδοσης του οπτικογλωσσικού μεταφορικού σχήματος.
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προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο I
Το πεδίο της επιχώριας προσαρμογής
1.1. Επιχώρια προσαρμογή και συναφείς διαδικασίες
Η ενασχόλησή μας με τη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής δεν θα μπορούσε να
γίνει ανεξάρτητα από συναφείς με αυτήν έννοιες, όπως η παγκοσμιοποίηση
(globalisation) και η διεθνοποίηση (internationalization), οι οποίες είναι στενά
αλληλένδετες με αυτήν και την πλαισιώνουν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
στον δικτυακό τόπο του οργανισμού LISA10 (Localisation Industry Standards
Association

=

Οργανισμός

Τυποποίησης

της

Βιομηχανίας

της

Επιχώριας

Προσαρμογής), και οι τρεις όροι δίνονται παράλληλα, συναποτελώντας το γενικότερο
όρο GIL. 11 Ο εν λόγω όρος αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούν οι εταιρείες
που επιθυμούν να αποκτήσουν διεθνή εμβέλεια, προκειμένου να προωθήσουν και να
πουλήσουν τα προϊόντα τους σε χώρες με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς. Ο
ορισμός τους διαμορφώνεται ως εξής (www.lisa.org/ term/termdefinitions):


Η παγκοσμιοποίηση (G11n) αφορά όλα τα θέματα της εταιρείας που
σχετίζονται με το να γίνει μία εταιρεία πραγματικά παγκόσμια.12 Για την
παγκοσμιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών κάτι τέτοιο
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών
επιχειρηματικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης,
των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης των πελατών στην παγκόσμια
αγορά.



Διεθνοποίηση (I18n) είναι η διαδικασία γενίκευσης ενός προϊόντος, έτσι
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις διάφορες γλωσσικές και

10

Σκοπός του συγκεκριμένου οργανισμού είναι «η προώθηση της βιομηχανίας της επιχώριας
προσαρμογής και της διεθνοποίησης και η παροχή μηχανισμών και υπηρεσιών που διευκολύνουν την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών αναφορικά με την ανάπτυξη των διαδικασιών,
εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων που αφορούν στην επιχώρια προσαρμογή, τη διεθνοποίηση
και άλλα σχετικά θέματα».
11
Η απόδοση του ονόματος του οργανισμού έγινε μέσω του προγράμματος ecolore του
πανεπιστημίου του Leeds, UK.
12
Οι συντομογραφίες των όρων απαρτίζονται από το πρώτο και το τελευταίο τους γράμμα ενώ
οι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό των χαρακτήρων που μεσολαβούν.

πολιτισμικές

συμβάσεις

χωρίς

την

ανάγκη

ανασχεδιασμού.

Η

διεθνοποίηση λαμβάνει χώρα στο στάδιο του προγραμματισμού και της
ανάπτυξης

των

εγγράφων.
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Η επιχώρια προσαρμογή (L10n) αναφέρεται στο να καταστεί ένα προϊόν
γλωσσικά και πολιτισμικά κατάλληλο για το επιχώριον στόχο (target
locale) (χώρα/περιοχή και γλώσσα), όπου θα χρησιμοποιηθεί και θα
πουληθεί.

Η υιοθέτηση των δύο πρώτων διαδικασιών από τις εταιρείες μπορεί να επηρεάσει τον
σχεδιασμό του δικτυακού τους τόπου, ο οποίος στο συγκεκριμένο πλαίσιο φαίνεται
να καθορίζεται από οικονομικούς παράγοντες. Προκειμένου να διασφαλιστεί το
ελάχιστο δυνατό κόστος επιλέγεται πολύ συχνά η μείωση ή και πλήρης παράλειψη
των πολιτισμικών στοιχείων και η προώθηση προϊόντων που χαρακτηρίζονται από
πολιτισμική προσαρμοστικότητα.
Ωστόσο, μέσα στο γενικότερο κλίμα της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να
αγνοηθεί η ανάγκη για ένα πλαίσιο επιχώριας προσαρμογής του εταιρικού δικτυακού
τόπου, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες των
αποδεκτών του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο δικτυακός τόπος

φαίνεται να παίζει

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας της κάθε εταιρείας, καθώς
λειτουργεί ως μέσο διαφήμισης και μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τις εντυπώσεις
των καταναλωτών για αυτήν. Σύμφωνα με τους Tong και Hayward (2001), οι
χρήστες βλέπουν μία εταιρεία πιο θετικά (για παράδειγμα τη θεωρούν πιο αξιόπιστη,
πιο αρεστή, κτλ), όταν βλέπουν μία προσαρμογή του δικτυακού τόπου στη μητρική
τους γλώσσα, ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας που μπορεί
να έχουν. Κατά συνέπεια, ένας δικτυακός τόπος μπορεί να λειτουργήσει, είτε ως
βασικό προωθητικό εργαλείο υποβοηθώντας τις άμεσες πωλήσεις, είτε ως
μηχανισμός τεχνικής υποστήριξης ή ακόμη και ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων.
Επομένως, η ιδέα της δημιουργίας διαφορετικών εκδοχών του ίδιου δικτυακού τόπου
σε διάφορες γλώσσες καθιστά εμφανή μία επιθυμία από την πλευρά της εταιρείας να
αποδείξει στους καταναλωτές ότι ο οργανισμός είναι πρόθυμος να προσαρμοστεί στις
ανάγκες τους, καθώς και ότι ενδιαφέρεται για αυτούς. Κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να
γίνει χωρίς το σεβασμό των γλωσσικών και πολιτισμικών τους ιδιαιτεροτήτων.
Αναδύεται, επομένως, μία παράλληλη επιταγή, τόσο για παγκοσμιοποίηση, όσο και
για επιχώρια προσαρμογή.
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1.2. Ορισμός της επιχώριας προσαρμογής
Η διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής ορίζεται ποικιλοτρόπως από διάφορους
θεωρητικούς και ερευνητές του χώρου (Esselink 2000, Sprung 2000, O’ Hagan και
Ashworth 2002, Pym 2003, Guidère 2003, Sandrini 2005, Schäller 2007). Αρχικά, ο
Esselink (2000: 1), ορίζει την επιχώρια προσαρμογή εστιάζοντας κυρίως στον
τεχνικό χαρακτήρα της διαδικασίας.13 Αντιθέτως, ο Sprung (2000: xvii) δίνει έμφαση
στην ανάγκη συμμόρφωσης της επιχώριας προσαρμογής με τις απαιτήσεις και τα
δεδομένα του επιχωρίου στόχος, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο τελικός χρήστης του
προϊόντος.14 Στον συγκεκριμένο ορισμό γίνεται εμφανής ο διαχωρισμός μεταξύ της
διαδικασίας της διεθνοποίησης και της επιχώριας προσαρμογής, καθώς και η μεταξύ
τους αλληλεξάρτηση. Αντίστοιχα, o Pym (2003: 26) φαίνεται να εστιάζεται στο
γεγονός ότι η επιχώρια προσαρμογή αφορά προϊόντα, τα οποία έχουν περάσει,
αρχικά, από τη διαδικασία της διεθνοποίησης.15 Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π: 26), η
διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής φαίνεται να έπεται αυτής της διεθνοποίησης
και να την συμπληρώνει, προκειμένου να επιτευχθεί μία πολιτισμικά εξειδικευμένη
προσέγγιση του κοινού στόχος. Οι O’ Hagan και Ashworth (2002: 66) δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεξάρτηση της επιχώριας προσαρμογής με την έννοια της
παγκοσμιοποίησης.16 Οι ίδιοι σημειώνουν ότι, αν και η επιχώρια προσαρμογή δεν
παρέχει λύσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης
μίας εταιρείας, μπορεί, ως ένα βαθμό, να την υποβοηθήσει. Με τη σειρά του, ο
Guidère (2003: 3-4), εστιάζεται στην ανάγκη σεβασμού των πολιτικών και νομικών
13

Η επιχώρια προσαρμογή είναι η μετάφραση και προσαρμογή ενός δικτυακού προϊόντος, το
οποίο περιλαμβάνει την ίδια τη λογισμική εφαρμογή καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο του προϊόντος.
14
Επιχώρια προσαρμογή είναι η διαδικασία προσαρμογής ενός προϊόντος (το οποίο καλό θα
είναι να έχει διεθνοποιηθεί ικανοποιητικά) προς ένα συγκεκριμένο επιχώριον ή αγορά στόχο ή
γλωσσική ομάδα.
15
Ο συγκεκριμένος όρος, που υιοθετείται στο χώρο της εμπορίας και διαφήμισης, δηλώνει τη
διαδικασία κατά την οποία, ένα γενικότερο (διεθνές) προϊόν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις ενός
επιχωρίου με συγκεκριμένη πολιτισμική ενότητα και γλωσσικά χαρακτηριστικά.
16
H επιχώρια προσαρμογή μπορεί να οριστεί ως μία διαδικασία που διευκολύνει την
παγκοσμιοποίηση αντιμετωπίζοντας τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια που αφορούν τον
μεμονωμένο αποδέκτη, ο οποίος δεν διαθέτει κοινό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο με τον
πομπό.
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περιορισμών της κάθε χώρας.17 Ένας πιο πρόσφατος ορισμός της επιχώριας
προσαρμογής, όπου τονίζεται το γεγονός ότι το αντικείμενο προσαρμογής δεν
περιορίζεται μόνο σε αγοραστικά προϊόντα, αλλά διευρύνεται σε κάθε είδους
ψηφιακό περιεχόμενο, είναι αυτός που δίνεται από την Schäller (2007: 157).18
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, αν και η διαδικασία της
επιχώριας προσαρμογής έχει συσχετιστεί κυρίως με το λογισμικό, τους δικτυακούς
τόπους και το ψηφιακό περιεχόμενο γενικότερα, η συγκεκριμένη έννοια αναφέρεται
και σε άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα, τα οποία μπορεί να
κατασκευάζονται με το τιμόνι αριστερά ή δεξιά (Fry 2003: 13) ή τα διεθνή περιοδικά
των οποίων, τόσο τα γλωσσικά, όσο και τα εξωγλωσσικά χαρακτηριστικά, απαιτούν
προσαρμογή, προκειμένου να έχουν απήχηση στους αναγνώστες (Paskal 2005).
Παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις των ορισμών που έχουν διατυπωθεί από
τους ανωτέρω ερευνητές αναφορικά με τη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής,
ανάλογα πάντοτε με την έμφαση που δίνεται από τον καθένα, διαπιστώνεται σε όλους
ένας κοινός παρονομαστής. Σύμφωνα με όλους, η εν λόγω διαδικασία στοχεύει στην
προσαρμογή κάποιου προϊόντος προς ένα επιχώριον, το οποίο φαίνεται να ταυτίζεται
με τις γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των αποδεκτών που διαμένουν σε
μία συγκεκριμένη περιοχή και αντιπροσωπεύουν μία ξεχωριστή αγορά στόχο
(γλώσσα-περιοχή/ αγορά στόχος ή γλωσσική ομάδα/ πολιτισμική ενότητα και γλωσσικά
χαρακτηριστικά/ γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια/ κοινό γλωσσικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο). Η προσαρμογή αυτή καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να μη γίνει
αντιληπτό από τον αποδέκτη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο προϊόν δημιουργήθηκε,
εξ αρχής, για ένα άλλο κοινό, είτε διεθνές, είτε με συγκεκριμένη γλωσσική και
πολιτισμική ταυτότητα. Δεδομένου ότι το προϊόν που εξετάζεται στην παρούσα
έρευνα είναι ο δικτυακός τόπος, υιοθετούμε τον ορισμό του Sandrini (2005: 133), ο
Η επιχώρια προσαρμογή αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία λαμβάνει
υπόψη, όχι μόνο τις πολιτισμικές (π.χ τρόποι συμπεριφοράς και αξίες του πολιτισμού
στόχος), αλλά και τις πολιτικο-νομικές ιδιαιτερότητες του επιχωρίου στόχος (π.χ
κανονισμοί που σχετίζονται με την πληροφορία και με συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το
τσιγάρο).
18
[επιχώρια προσαρμογή είναι] η γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή ψηφιακού
περιεχομένου στις απαιτήσεις και το επιχώριον μίας ξένης αγοράς, καθώς και η παροχή
υπηρεσιών και τεχνολογιών για τη διαχείριση της πολυγλωσσίας στην παγκόσμια ροή της
ψηφιακής πληροφορίας.
17
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οποίος, υπό το πρίσμα της θεωρίας του Σκοπού, ορίζει την επιχώρια προσαρμογή ως
εξής:
H επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων αποτελεί μία διαδικασία
τροποποίησης ενός δικτυακού τόπου για ένα συγκεκριμένο
επιχώριον σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει ο πελάτης. 19

Στον εν λόγω ορισμό, κατά την άποψή μας, η πρωταρχικότητα του στόχου του
πελάτη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προγενέστερης διεθνοποίησης του προϊόντος
και καθιστά σαφή την ανάγκη πολιτισμικής προσαρμογής, εφόσον κάτι τέτοιο
εξυπηρετεί τον εντολέα, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η διεθνής
εταιρεία. Επιπροσθέτως, με τον εν λόγω ορισμό υπονοείται η ανάγκη σεβασμού των
πολιτικο-νομικών περιορισμών της κάθε χώρας, προκειμένου να επιτευχθούν διεθνείς
πωλήσεις.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η μεταγλώσσα που υιοθετήθηκε για τον αγγλικό
όρο locale στην ελληνική είναι ο όρος επιχώριον. Σύμφωνα με το Λεξικό Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου (www.scribd.com.doc/13257426), το ουσιαστικό
επιχώριον αναφέρεται στη συνήθεια μία χώρας, έννοια, η οποία, κατά την άποψή μας,
εγκλείει, τόσο τη γλωσσική, όσο και την πολιτισμική συνήθεια που επικρατεί στα
όρια μίας χώρας. Κρίνεται, επομένως, κατάλληλη η χρήση του για αναφορά στην
έννοια του αγγλικού όρου locale κατά τη μελέτη της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων.

1.3

. Η απόδοση του όρου localisation στην ελληνική

Ο όρος που έχει επικρατήσει στην αγγλική γλώσσα για την αναφορά στη δημιουργία
πολύγλωσσων δικτυακών τόπων είναι ο όρος localisation. Ωστόσο, στον ελληνόφωνο
χώρο δεν φαίνεται να έχει καθιερωθεί ακόμη ένας συγκεκριμένος όρος που να
εκφράζει την ανωτέρω διαδικασία, αλλά παρατηρείται ποικιλία, καθώς συχνά,
συναντάμε

όρους

όπως

τοπική

προσαρμογή,

τοπικοποίηση,

εξελληνισμός,

παραμετροποίηση, ελληνικοποίηση, εντοπιοποίηση και πολλούς άλλους ανάλογα με την
κρίση του κάθε μεταφραστή στην προσπάθειά του να αποδώσει τον συγκεκριμένο
όρο. Από αυτούς, ο όρος που τείνει να καθιερωθεί και ο οποίος συναντάται πιο συχνά,

19

Πρωτότυπο:
Website localization is the process of modifying a website
for a specific locale according to the goals outlined by the client..
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στο χώρο των επαγγελματιών της τεχνολογίας της πληροφορίας, είναι αυτός της
τοπικής προσαρμογής.20 Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η μεταγλώσσα που αναφέρεται σε μία
διαδικασία, η οποία καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τη γλωσσική και πολιτισμική
ιδιαιτερότητα των τελικών αποδεκτών, θα πρέπει να εγκλείει και τις δύο έννοιες στην
ολότητά τους. Μέσα από έναν εκτενή προβληματισμό αναφορικά με την επιλογή μίας
μεταγλώσσας, η οποία θα μπορούσε να εκφράσει τον συγκερασμό της γλωσσικής και
πολιτισμικής ποικιλίας και μετά από πολύωρες συζητήσεις επί του θέματος με την
επιβλέπουσα της παρούσας διατριβής κ. Τ. Νενοπούλου, θεωρήθηκε καταλληλότερη η
επιλογή της μεταγλώσσας επιχώρια προσαρμογή, καθώς οι διαφοροποιήσεις σε
γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο εγκλείονται πολύ συχνά στα όρια μίας χώρας.
Εξετάζοντας την ετυμολογία του όρου επιχώριος, διαπιστώνουμε ότι προκύπτει από
την πρόθεση επί και το ουσιαστικό χώρα, το οποίο ορίζεται στην πολιτική γεωγραφία
και τη διεθνή πολιτική ως μία γεωγραφική περιοχή που εμπεριέχει τις έννοιες του
έθνους και ιδιαιτέρως του κράτους (el.wikipedia.org/wiki/χώρα), καθώς και ως ένας
τόπος που κατοικείται από συγκεκριμένο λαό (el.wiktionary.org/wiki/χώρα).
Επομένως, ο όρος επιχώριος συνυποδηλώνει την έννοια του ανήκειν στα όρια μιας
συγκεκριμένης περιοχής, καθώς και του έχειν κοινά γλωσσικά και πολιτισμικά
χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, ο εν λόγω όρος θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλος στο
πλαίσιο της διεθνούς προώθησης προϊόντων, καθώς εμπεριέχει την έννοια της εθνικής
αγοράς, η οποία συνήθως, ταυτίζεται με τα όρια μίας συγκεκριμένης χώρας, θέση που
υιοθετήθηκε και από τους Γραμμενίδη και Φλώρο (2011: 39).

1.4.

Μια σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης της βιομηχανίας της

επιχώριας προσαρμογής
Η πρώτη εμφάνιση του φαινομένου της επιχώριας προσαρμογής εντοπίζεται στα μέσα
του 1980 και αφορά στο προϊόν του λογισμικού, λόγω της ανάγκης που προέκυψε για
ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της υπολογιστικής βιομηχανίας μέσω της
διάθεσης των προϊόντων της στη γλώσσα της αγοράς στόχου (Jeanty 1997). Σύμφωνα
με τον Esselink (2000: 5), οι πρώτες προσπάθειες επιχώριας προσαρμογής λαμβάνουν
χώρα, είτε μέσα στην ίδια την εταιρεία που παράγει το λογισμικό με τη δημιουργία
Ο όρος τοπική προσαρμογή, όπως αναφέρουν και οι Γραμμενίδης και Φλώρος (2011: 39),
«μπορεί να παρερμηνευθεί βάσει του όρου τοπική ιδιαιτερότητα, που σημαίνει ιδιαιτερότητα
εμφανιζόμενη σε μέρος μίας γλωσσικής κοινότητας».

20
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μεταφραστικών τμημάτων, είτε με την ανάθεση του προσαρμοστικού έργου σε
ελεύθερους επαγγελματίες ή ακόμη και σε επιχώριους αντιπροσώπους. Σε μικρό
χρονικό διάστημα, λόγω της αύξησης και της πολυπλοκότητας των εργασιών
επιχώριας προσαρμογής, οι εταιρείες λογισμικού αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν την
εξολοκλήρου ανάθεση του έργου σε πολύγλωσσους διανομείς, οι οποίοι
εξειδικεύονταν στη διαχείριση και τη μετάφραση τεχνικών εγγράφων και λογισμικού.
Στις αρχές του 1990, λόγω της ανεπάρκειας των εταιρειών λογισμικού να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του κύκλου πολύγλωσσης διανομής των προϊόντων τους,
καθώς και του μεγάλου κόστους που θα συνεπαγόταν η διατήρηση τμημάτων
επιχώριας προσαρμογής μέσα στην ίδια την εταιρεία, οι εταιρείες πολύγλωσσης
διανομής, ανταποκρινόμενες στα νέα δεδομένα, επέκτειναν την παροχή των
υπηρεσιών τους σε τομείς όπως ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, οι ηλεκτρονικές
εκδόσεις, η εκτύπωση και οι υπηρεσίες υποβοήθησης.
Η βιομηχανία της επιχώριας προσαρμογής όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στα
προϊόντα λογισμικού αλλά, όπως αναφέρεται από τον Fry (1998), η συνεχώς
αυξανόμενη τάση για παγκοσμιοποίηση οδήγησε στην επέκτασή της και σε άλλους
τομείς, όπως είναι τα πολυμεσικά προϊόντα (dvd, cd-rom, δικτυακοί τόποι, εικονικοί
κόσμοι, εφαρμογές 3d, διαδικτυακά παιχνίδια κ.α.) και οι επικοινωνίες.
Στα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eContent και
eContentplus η επιχώρια προσαρμογή φαίνεται να αφορά την ευρύτερη κατηγορία του
ηλεκτρονικού περιεχομένου, η οποία περιλαμβάνει τρεις τύπους προϊόντων:
 τα λογισμικά,
 τους δικτυακούς τόπους και
 άλλες ψηφιακές πηγές όπως βάσεις δεδομένων, έγγραφα κ.α.

Δεδομένου ότι η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην επιχώρια προσαρμογή εταιρικών
δικτυακών τόπων, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά στους άλλους δύο
τύπους επιχώριας προσαρμογής, παρά θα περιοριστούμε στην παρουσίαση και
ανάλυση της επιχώριας προσαρμογής του δικτυακού τόπου.
Ωστόσο, προτού εξετάσουμε διεξοδικότερα το κειμενικό είδος που
πραγματεύεται η έρευνά μας θεωρούμε σημαντικό να μελετήσουμε τη σχέση της
επιχώριας προσαρμογής με τη μετάφραση.
Πρόκειται για μία σχέση ταύτισης ή ενσωμάτωσης και επιπλέον ποια είναι τα
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κοινά χαρακτηριστικά και ποια αυτά που διαφοροποιούν τις δύο διαδικασίες; Στην
ενότητα που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ανωτέρω
ερωτήματα.

1.5 . Επιχώρια προσαρμογή και Μετάφραση
1.5.1. Θεωρητικές αντιπαραθέσεις
Η σχέση της επιχώριας προσαρμογής με την πρακτική της μετάφρασης και τη
μεταφρασεολογία γενικότερα, συνιστά ένα σημείο αντιπαράθεσης για τους
επαγγελματίες και τους θεωρητικούς των δύο κλάδων. Οι κυρίαρχες θέσεις αναφορικά
με το ζήτημα είναι δύο: Σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου της επιχώριας
προσαρμογής η μετάφραση αποτελεί ένα επουσιώδες βήμα στη συνολική διαδικασία,
η οποία απαρτίζεται από ιδιαιτέρως τεχνικές παραμέτρους. Από την άλλη, με την
εξέλιξη του κλάδου της μεταφρασεολογίας μετά την ανάπτυξη των λειτουργικών
προσεγγίσεων, γίνεται μία στροφή από την εστίαση στο κείμενο πηγή προς το σκοπό
του κειμένου στόχος και την λειτουργία του. Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνεται η
έννοια της μετάφρασης και μπορεί πλέον να ενσωματώσει νέες πρακτικές που
υιοθετούνται στη σύγχρονη εποχή.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους θεωρητικούς της επιχώριας προσαρμογής, η
μετάφραση αποτελεί απλώς ένα γλωσσικό πρόβλημα (Brooks 2000: 44) και μέρος
μίας μεγαλύτερης διαδικασίας (Esselink 2000: 4). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο
Pym (2004: 51), για τους ειδικούς της επιχώριας προσαρμογής, η μετάφραση συνιστά
τη λιγότερο ενδιαφέρουσα πλευρά της και αντιμετωπίζεται ως απλή αντικατάσταση
ακολουθιών φυσικής γλώσσας, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται καθόλου από τον Esselink
(2000: 467-475) στο γλωσσάριο όρων που σχετίζονται με την ευρύτερη διαδικασία
της επιχώριας προσαρμογής. Για τη συγκεκριμένη βιομηχανία, η μετάφραση
λειτουργεί μόνο βάσει ισοδυναμιών και δεν μπορεί να ταυτιστεί με την κειμενική
προσαρμογή ή ακόμη περισσότερο με τον πλήρη ανασχεδιασμό ενός δικτυακού
τόπου.
Ωστόσο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις λειτουργικές μεταφραστικές θεωρίες,
δίνεται έμφαση στο σκοπό της επικοινωνιακής περίστασης και η ισοδυναμία
συσχετίζεται με την έννοια της επάρκειας, φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τους
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μεταφρασεολόγους μία πιο διευρυμένη θεώρηση του μεταφραστικού φαινομένου, το
οποίο θα μπορούσε να συμπεριλάβει ακόμη και την πλήρη αναπροσαρμογή ενός
κειμένου, εφόσον κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε το σκοπό για τον οποίο αυτό
δημιουργήθηκε εξαρχής.
Ο Lambert από πολύ νωρίς (σειρά άρθρων και δοκιμίων που δημοσιεύτηκαν
κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, στον Hermans 1999: 121-122) επισημαίνει την
ανάγκη αναθεώρησης των προϋπαρχόντων μεταφρασεολογικών εννοιών και
μεταφραστικών μεθόδων. Ο ερευνητής (ό.π), συσχετίζοντας τη μεταφρασεολογία με
το διεθνή λόγο και τη μαζική επικοινωνία, αναφέρεται στην πολιτισμική επιρροή των
νέων μορφών επικοινωνίας που εμπλέκονται με τη μετάφραση, στο γεγονός ότι συχνά
τα μεταφράσματα φορούν τη μάσκα του πρωτοτύπου σε κειμενικά είδη, όπως αυτό
της διαφήμισης, στην ενδιάμεση παραγωγή κειμένων, καθώς και στην ημιτελή μορφή
των προς μετάφραση κειμένων. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, όπως ο ίδιος
υποστηρίζει, η μεταφρασεολογία μπορεί πλέον να εγκαταλείψει παλαιότερες έννοιες,
όπως αυτές της πηγής και του στόχου.
Την ανάγκη για αναθεώρηση της έννοιας της μετάφρασης επισημαίνει και η
Tymoczko (2007: 77) υποστηρίζοντας ότι στην εν λόγω έννοια θα πρέπει να
συμπεριληφθούν οι νέες πρακτικές που εντοπίζονται ανά τον κόσμο.
Ακόμη, κατά τον Gambier (2009: 35), οι εφαρμογές της τεχνολογίας στο λόγο,
η βιομηχανοποίηση των γλωσσών και η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας δημιουργούν
νέες προσδοκίες αναφορικά με τα αντικείμενα προς μετάφραση, τις αντιλήψεις για τα
κείμενα και τους τρόπους ανάγνωσης.
Επίσης, ο Γραμμενίδης (2011: 180) επιχειρώντας να συνοψίσει τους λόγους
που επιβάλλουν τον επανακαθορισμό της έννοιας της μετάφρασης επισημαίνει


την προβληματική χρήση του όρου μετάφραση, ειδικά
σε ένα πλαίσιο όπου τα όρια μεταξύ κειμένου πηγή και
στόχος καθίστανται όλο και πιο ασαφή



τον

πολλαπλασιασμό

των

τύπων

μεταφραστικής

πρακτικής


την περιοριστική αντίληψη για τη μετάφραση που
επικρατεί στο δυτικό κόσμο, γεγονός που καθίσταται
ορατό μετά τη διεθνοποίηση της μεταφρασεολογικής
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σκέψης και της εξάπλωσής της σε άλλους πολιτισμούς.
Η περιοριστική αντίληψη για τη μετάφραση στον δυτικό κόσμο υποδηλώνεται μέσω
των όρων που αναφέρονται σε αυτήν. Όπως αναλύει η Νενοπούλου (2007: 218-219),
ο αγγλικός όρος translation προέρχεται από τον πρώιμο λατινικό όρο translatio και
αναφέρεται στο «γεγονός της μεταφοράς από ένα πρόσωπο ή έναν τόπο σε άλλο». Ο
συγκεκριμένος όρος, σύμφωνα με την ερευνήτρια (ό.π), αμφισβητήθηκε έντονα και
οδήγησε στην επικράτηση του όρου traductio, που συνδέεται ετυμολογικά με το
traduttore (που σημαίνει μετωνυμία, κατάχρηση, συνεκδοχή) και εξυπηρετεί, όπως
επισημαίνει η ίδια (ό.π), «την άποψη του «αμετάφραστου» ή της ιδιοτελούς
ανακρίβειας…». Ωστόσο, στην ελληνική έχει καθιερωθεί ο όρος μετάφραση και
«σηματοδοτεί […] τη μεταγλωσσική λειτουργία της γλώσσας, μεταφέροντας τη
γλωσσική παραγωγή ενός σημειακού γλωσσικού συστήματος σε άλλο.» (ό.π). Η
συγγραφέας αναλύει την ετυμολογία του λεκτικού όρου μετάφραση ως εξής:
…με το πρόθεμα «μετά», που σημαίνει αλλαγή θέσης αντικειμένου, και
με δεύτερο συνθετικό τη λέξη «φράση» εκφράζεται το αποτέλεσμα
αυτής της διαδικασίας, δηλαδή μίας γλωσσικής δραστηριότητας άλλου
επιπέδου. Πρόκειται συγκεκριμένα για μία μεταγλωσσική διαδικασία,
με την οποία και σύμφωνα με τη γλωσσολογία της εκφοράς
δημιουργούνται παραφραστικές σχέσεις. Με τις εν λόγω σχέσεις
εννοείται ότι αποτυπώνεται στο δευτερογενές εκφώνημα η αναφορική
τιμή που το συνδέει με το πρωτογενές.

Από τους ανωτέρω λεκτικούς όρους που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν την
έννοια της μετάφρασης στο δυτικό κόσμο, μέσω του αγγλικού και του ελληνικού
υποδηλώνεται η έννοια της μεταφοράς και της μετακίνησης από ένα σημείο εκκίνησης
προς ένα άλλο. Η Νενοπούλου (ό.π) αναφερόμενη στην ετυμολογία του όρου που έχει
επικρατήσει στον ελληνικό χώρο κάνει λόγο για «δευτερογενές εκφώνημα», έκφραση
που υπονοεί τη δημιουργία του μεταφράσματος από ένα προϋπάρχων κείμενο.21
Επίσης, ο Pym (στον Ηermans 1999: 98) σχολιάζει την παραδοσιακή αντίληψη
για τη μετάφραση ως ομοιώματος ή πιστού αντιγράφου του πρωτότυπου κειμένου. Για
τον συγγραφέα, αυτού του είδους η αντίληψη υποβιβάζει τόσο το μετάφρασμα,
θεωρώντας το δευτερεύον, όσο και τον ίδιο το μεταφραστή, ο οποίος αποτελεί έναν
απλό εντολοδόχο μεταφέροντας το λόγο που έχει ειπωθεί από κάποιον άλλο.

Στο λεξικό του Τεγόπουλου-Φυτράκη (1992) ο όρος δευτερογενής ορίζεται ως εξής: «που
γεννήθηκε δεύτερος/που προκύπτει από άλλον».

21
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Ακόμη, ο Gambier (2009: 35-36) υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενασχόληση
άλλων πολιτισμών με τη μετάφραση αναδεικνύει μία στείρα αντίληψη του δυτικού
κόσμου για τη μετάφραση ως μεταφοράς. Αντιθέτως, σε άλλους πολιτισμούς (ινδικό,
κινέζικο,

αράβικο,

τούρκικο,

μαλαισιανό

κ.α)

η

έννοια

της

μετάφρασης

χαρακτηρίζεται ως αναδημιουργία, μεταμόρφωση, επεξήγηση, υποκατάσταση κ.α
τονίζοντας, άλλοτε μία σχέση μεσολάβησης ή ομοιότητας, και άλλοτε μία σχέση
διαφοράς (Chesterman 2006).

Κατά την Tymoczko (2007: 75), οι σημειωτικοί

συσχετισμοί που προκαλούνται σε τέτοιου είδους γλώσσες, αναφορικά με τη
μετάφραση, δημιουργούν μία αντίληψη για αυτήν, σύμφωνα με την οποία πρόκειται
για μία γέννηση και ανάπλαση επί τη βάσει κάποιας άλλης μορφής.
Επομένως, εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από μία στενή θεώρηση του φαινομένου
θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας για την έννοια της μετάφρασης και να
υιοθετήσουμε μία στάση που αποδέχεται στα όρια του κλάδου οποιαδήποτε κειμενική
δημιουργία από ένα άλλο κείμενο χωρίς να προεξοφλείται μία σχέση ταύτισης μεταξύ
των δύο.
Η διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής, εμφανίζοντας πληθώρα καινοτόμων
στοιχείων, όπως αναλύουμε παρακάτω, διαφοροποιείται πλήρως από τη στενή έννοια
της μετάφρασης και θα αδυνατούσε να ενταχθεί σε αυτήν υπό το πρίσμα των
παραδοσιακών αντιλήψεων, που προσανατολίζονται προς την αναζήτηση σχέσεων
ομοιότητας και ισοδυναμίας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και την
τάση επέκτασης του εύρους του μεταφρασεολογικού τομέα μέσα από την
ενσωμάτωση νέων μορφών διαπολιτισμικής επικοινωνίας, η επιχώρια προσαρμογή
αντιμετωπίζεται πλέον από τους μεταφρασεολόγους ως ένα υποπεδίο του κλάδου.
Αναφερόμενος στην επιχώρια προσαρμογή και θέλοντας να υποστηρίξει την
ενσωμάτωσή της στην έννοια της μετάφρασης, ο Sandrini (2005: 132) υποστηρίζει ότι
«η μετάφραση περιλαμβάνει πάντοτε κάποια μορφή προσαρμογής σεβόμενη το ίδιο το
κείμενο ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με αυτό όπως γραφικά κ.α.». Επίσης, ο Pym
(2004b: 2) αναφέρει ότι ο όρος επιχώρια προσαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για αναφορά σε οποιαδήποτε μεταφραστική διαδικασία και, θα λέγαμε ότι, μπορεί και
να ταυτιστεί με αυτήν.
Επιδιώκοντας να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά της επιχώριας προσαρμογής
που τη διαφοροποιούν από την στενή αντίληψη της έννοιας της μετάφρασης
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παρουσιάζουμε στην ενότητα που ακολουθεί τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της από μία
μεταφρασεολογική σκοπιά και επιχειρούμε να εξετάσουμε τις προεκτάσεις που έχουν
για το ρόλο του ειδικού του χώρου.

1.5.2.

Eπιχώρια προσαρμογή: Ένας νέος τύπος μετάφρασης

Η επιχώρια προσαρμογή αποτελεί μία μορφή πολύγλωσσης επικοινωνίας, η οποία
εμφανίζει καινοτόμα στοιχεία αναφορικά με τον τύπο των κειμένων που
πραγματεύεται, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία νέων δεδομένων σε επίπεδο
μεταφραστικών μεθόδων και μεταφρασεολογικών εννοιών. Παραταύτα, όπως
προαναφέρθηκε (βλ. κεφάλαιο 1.5.1), τα νέα αυτά δεδομένα έχουν απασχολήσει τη
μεταφρασεολογική σκέψη και μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο δράσης της.

1.5.2.1. Διαγλώσσα
Ένα στοιχείο που συναντάμε στην επιχώρια προσαρμογή, το οποίο την απομακρύνει
από τη στενή έννοια της μετάφρασης, είναι η απουσία μίας συγκεκριμένης γλώσσαςπηγή, βάσει της οποίας θα συνταχθεί το κείμενο στόχος. Δεδομένου ότι η διαδικασία
της επιχώριας προσαρμογής προέκυψε από την πράξη της προσαρμογής αμερικάνικων
κυρίως λογισμικών προγραμμάτων, τα οποία ανασκευάζονταν προκειμένου να
μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα επιχώρια, θεωρήθηκε απαραίτητη η γενικότερη
προσαρμογή τους, πέρα από την μετάφραση των γλωσσικών τους στοιχείων (Pym
2000: 29). Ωστόσο, κάτι τέτοιο οδήγησε στην αύξηση του κόστους της συνολικής
διαδικασίας, η οποία αντιμετωπίστηκε από εταιρείες όπως η Microsoft, με την
εφαρμογή της διεθνοποίησης των προϊόντων πριν από οποιαδήποτε διαδικασία
προσαρμογής (Brooks 2000: 47). Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης λύσης οδήγησε στη
δημιουργία προϊόντων, τα οποία στερούνταν οποιουδήποτε ιδιαίτερου πολιτισμικού
χαρακτηριστικού, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προσαρμογής τους. Στην
ουσία, το διεθνοποιημένο προϊόν, το οποίο στην περίπτωση που εξετάζουμε είναι ο
δικτυακός τόπος, αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία προσαρμοσμένων
δικτυακών τόπων προς διάφορα επιχώρια. Οι νέοι δικτυακοί τόποι, είτε
δημιουργούνται εκ νέου, ανεξαρτήτως του διεθνοποιημένου δικτυακού τόπου, είτε
βασίζονται ως ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, στη δομή του, ανάλογα με τους
προκαθορισμένους στόχους του πελάτη (για λεπτομερή ανάλυση της απόδοσης της
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δομής και του περιεχομένου βλ. κεφ. 3).
Επομένως, στην επιχώρια προσαρμογή δεν υφίσταται μία σχέση μεταφοράς
γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων από το κείμενο πηγή προς το κείμενο στόχος,
αλλά μία σχέση, όπου εμπλέκονται πολλές γλώσσες και τα κείμενα στόχος μπορεί να
μην εμφανίζουν κανένα κοινό σημείο με το διεθνοποιημένο προϊόν, το οποίο
λειτουργεί, ουσιαστικά, ως έναυσμα για τη σχεδίασή τους. Επίσης, συχνά, η σχεδίαση
του διεθνοποιημένου προϊόντος έπεται της σχεδίασης του δικτυακού τόπου στη
γλώσσα προέλευσης της εταιρείας, με αποτέλεσμα ο διεθνοποιημένος δικτυακός
τόπος να λειτουργεί ως ενδιάμεσο προϊόν. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για μία δομή
διαγλώσσας όπου παύει να υφίσταται η αναζήτηση ισοδυναμιών σε επίπεδο ζεύγους
γλωσσών. Όπως αναφέρει ο Pym (2004b: 3), «όταν δεν υφίσταται πλέον κάποιο
κείμενο πηγή, η ισοδυναμία καθορίζεται με τεχνητό τρόπο στο σημείο της
διεθνοποίησης. Η κεντρική εταιρεία είναι αυτή που καθορίζει τη χρήση των όρων και
μπορεί να το κάνει για όλες τις γλώσσες που εμπλέκονται, ανεξάρτητα από
προηγούμενη χρήση τους στις γλώσσες-πολιτισμούς στόχο».
Ωστόσο, η διεθνοποίηση, όπως σημειώνει ο Pym (ό.π: 3), δεν αποτελεί
εντελώς καινούρια έννοια για τη μεταφραστική διαδικασία, καθώς από τα μέσα του
εικοστού αιώνα η μετάφραση της Βίβλου γινόταν από εκτεταμένες σημειώσεις που
ήταν γραμμένες κυρίως στην αγγλική γλώσσα και όχι από τις πρωτότυπες γλώσσες
προς άλλες μη διαδεδομένες γλώσσες, ενώ πολύ συχνά ο υποτιτλισμός των ταινιών
του Χόλυγουντ γίνεται βάσει σεναρίων με εκτεταμένα σχόλια και σημειώσεις και όχι
από το αρχικό σενάριο της πρώτης παραγωγής. Παραταύτα, η διεθνοποίηση ως
διαδικασία που προηγείται της επιχώριας προσαρμογής ψηφιακού περιεχομένου έχει
αναπτυχθεί ως ένα ξεχωριστό στάδιο στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος και
παρά τα κοινά της χαρακτηριστικά με κάποια στάδια μετάφρασης άλλων τύπων
κειμένων δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτά.
Στην παρούσα μελέτη που αφορά στην παρατήρηση της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό
επιχώριον, ο συσχετισμός της διαδικασίας διεθνοποίησης των προϊόντων με την
επιχώρια προσαρμογή τους, μας οδηγεί, σε θεωρητικό επίπεδο, στο συμπέρασμα ότι
και οι τρεις εκδοχές δημιουργούνται παράλληλα, βάσει κάποιου διεθνοποιημένου
δικτυακού τόπου. Ωστόσο, στην πράξη διαπιστώνεται πολύ συχνά ότι η αγγλική και
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αμερικάνικη γλωσσική εκδοχή ή αυτή που απευθύνεται στο κοινό της χώρας
προέλευσης της εταιρείας λειτουργεί τις περισσότερες φορές ως το σημείο εκκίνησης
της

επιχώριας

προσαρμογής

στις

υπόλοιπες

γλώσσες-πολιτισμούς.

Αυτό,

ενδεχομένως, να οφείλεται στο γεγονός ότι η διεθνοποίηση έγινε βάσει μίας από αυτές
τις γλωσσικές εκδοχές. Επίσης, πολλές φορές υφίστανται τροποποιήσεις σε μία
γλωσσική εκδοχή από την οποία, στη συνέχεια, μεταφράζονται οι υπόλοιπες, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται μία σειρά κειμένων σε πολλές γλώσσες καμία από τις
οποίες δεν μπορεί να θεωρηθεί μοναδική πηγή (Pym, 2004a: 36).
Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας και προκειμένου να υφίσταται κάποια
βάση σύγκρισης μεταξύ των δικτυακών τόπων, η γλώσσα που λαμβάνεται στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων ως γλώσσα-πηγή είναι η αγγλική, καθώς η
συγκεκριμένη εκδοχή προσομοιάζει και, πολύ συχνά, ταυτίζεται με το διεθνοποιημένο
δικτυακό τόπο. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούνται περισσότερες
ομοιότητες μεταξύ της γαλλικής και της ελληνικής εκδοχής, γεγονός που μας οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι η ελληνική απόδοση, είτε βασίζεται στην γαλλική, είτε έχουν
δημιουργηθεί βάσει μίας κοινής πηγής, διαφορετικής από την αγγλική. Γεγονός είναι,
ωστόσο, ότι στο μεγαλύτερο μέρος του δείγματος η ελληνική γλωσσική εκδοχή έπεται
της αγγλικής ή της γαλλικής, κάτι που ενδεχομένως να οφείλεται στο μικρό μέγεθος
της συγκεκριμένης αγοράς.

1.5.2.2.

Ο νέος ρόλος του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής

Η ανάγκη δημιουργίας και άμεσης διανομής των δικτυακών τόπων σε διάφορα
επιχώρια σε παράλληλο χρόνο με το σχεδιασμό του αρχικού προϊόντος για λόγους
προώθησής του, διαφοροποιεί πλήρως την δουλειά του ειδικού της επιχώριας
προσαρμογής από αυτήν του μεταφραστή. Όπως αναφέρει ο Esselink (2000: 2), «η
διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής λαμβάνει χώρα, πολύ συχνά, ταυτόχρονα με
τη δημιουργία του προϊόντος πηγή σε αντίθεση με τη μετάφραση, όπου ο
μεταφραστής έχει μπροστά του ένα ολοκληρωμένο κείμενο».
Επίσης, ο ρόλος του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής διαφοροποιείται από
αυτόν του μεταφραστή λόγω της ανάγκης για διαχωρισμό των εργασιών. Κατά τον
Esselink (ό.π:2), η επιχώρια προσαρμογή λογισμικών περιλαμβάνει και άλλες
διαδικασίες, πέρα από τη μετάφραση, όπως:
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διαχείριση πολύγλωσσων εργασιών,



έλεγχο και πολλές φορές ανασχεδιασμό του λογισμικού και της online
βοήθειας,



διαχείριση και ευθυγράμμιση της μεταφραστικής μνήμης,



υποστήριξη του πολύγλωσσου προϊόντος.

Λόγω της πολυδιάστασης φύσης των εργασιών που καλείται να επιτελέσει ο
μεταφραστής μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, καθίσταται απαραίτητη η ομαδική εργασία
και η ικανότητα συνεργασίας με επαγγελματίες από το χώρο της διοίκησης και της
πληροφορίας. Έτσι, περνάμε από την εποχή του μοναχικού μεταφραστή σε μία εποχή
συνεργασίας επαγγελματιών πολλαπλών ειδικοτήτων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, οδηγεί σε
ερωτηματικά αναφορικά με την ταυτότητα, τόσο του σχεδιαστή, όσο και του
μεταφραστή ενός δικτυακού τόπου, οι οποίοι, ιδιαίτερα στις μεγάλες εταιρείες, είναι
περισσότεροι από ένας. Επιπροσθέτως, λόγω της πληθώρας των καθηκόντων του, η
απόκτηση γνώσεων στη χρήση μεταφραστικών εργαλείων και τεχνολογιών από το
μεταφραστή καθίσταται απαραίτητη.
Επίσης, το γεγονός ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής πραγματεύεται
υπερκείμενα επιφέρει διαφοροποιήσεις στην υφή της δουλειάς του σε σχέση με αυτήν
του μεταφραστή έντυπων κειμένων. Η ύπαρξη μη γλωσσικών σημείων σε έναν
δικτυακό τόπο καθιστά απαραίτητη, κατά την άποψη των επαγγελματιών της
επιχώριας προσαρμογής, όχι μόνο τη μετάφραση των γλωσσικών σημείων, αλλά και
την προσαρμογή των γραφικών, των εικόνων καθώς και των ήχων που συναποτελούν
το πολυμεσικό κείμενο. Κατά τον Gouadec (2002), η ποικιλία των λειτουργιών που
καλείται να επιτελέσει ο μεταφραστής, καθώς και ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης
(βάσει πεδίου, εργαλείου και τύπου εγγράφου) σκιαγραφούν ένα σύνολο γνώσεων και
ιδιαίτερων ικανοτήτων για τον επαγγελματία της πολυγλωσσικής επικοινωνίας
πολυμέσων, τις οποίες θα πρέπει να κατέχει.

1.5.2.3. Ένταξη της επιχώριας προσαρμογής στην πολυδιάστατη
μετάφραση
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Η διεύρυνση της έννοιας της μετάφρασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. κεφ.
1.5.1), και η ένταξη ποικίλων νέων πρακτικών που αφορούν στην πολύγλωσση
επικοινωνία των πολυμέσων μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τελικά και την επιχώρια
προσαρμογή ως έναν νέο μεταφραστικό τύπο. Η αναθεώρηση της παραδοσιακής
αντίληψης για τη μετάφραση ως μίας στατικής έννοιας που κινείται στο πλαίσιο των
ισοδυναμιών αποκτά σάρκα και οστά με την ανάπτυξη της έννοιας της λεγόμενης
πολυδιάστατης μετάφρασης (multidimensional translation). Όπως αναφέρει η
Gerzymisch-Argobast (2005: 3), η έννοια της πολυδιάστατης μετάφρασης βασίζεται
στην ιδέα ότι υφίσταται ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο για όλες τις μεταφραστικές
διαδικασίες. Σύμφωνα με την ίδια (ό.π: 3), η εν λόγω έννοια συνίσταται
στη μεταφορά ενός υλικού πηγή (γνώσεων ή κειμένων υπό την ευρύτερη
έννοια) προς ένα άλλο υλικό (άλλες γνώσεις (σύστημα) ή κείμενα υπό την
ευρύτερη έννοια) ανεξάρτητα από το εάν το μετάφρασμα είναι στην ίδια
γλώσσα ή όχι, εάν είναι σε γραπτή, προφορική, νοηματική, γραμμική ή
μη γραμμική μορφή, εάν βασίζεται στην τεχνολογία ή εάν υποστηρίζεται
από πολυμέσα.

Η ερευνήτρια (ό.π: 4) υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε μεταφραστική διαδικασία
περιλαμβάνει κάποιου είδους μεταφορά (transfer) και, εάν τα αντικείμενα του
μεταφραστικού ενέργήματος μείνουν ανοιχτά, τότε η συγκεκριμένη θεώρηση της
μετάφρασης θα μπορεί να συμπεριλάβει μία ευρεία γκάμα μεταφραστικών τύπων από
το υπερκείμενο έως τον υποτιτλισμό. Επίσης, η ίδια (ό.π: 5) σημειώνει ότι η
μεταφορά, στο πλαίσιο της πολυδιάστατης μετάφρασης, λαμβάνει χώρα για έναν
συγκεκριμένο σκοπό και εν δυνάμει περιλαμβάνει αλλαγές σημείων ή σημειωτικών
συστημάτων, καθώς και καναλιών ή μέσων επικοινωνίας.
Αντίστοιχα, ο Gottlieb (2005: 35) επιχειρεί να δώσει έναν πολυδιάστατο
ορισμό για τη μετάφραση, σύμφωνα με τον οποίο, μετάφραση μπορεί να θεωρηθεί
οποιαδήποτε διαδικασία ή προϊόν, κατά την οποία ένας συνδυασμός
αισθητηριακών σημείων που φέρουν επικοινωνιακή πρόθεση
αντικαθίσταται από έναν άλλο συνδυασμό, ο οποίος αντανακλά ή έχει
προκύψει βάσει της αρχικής οντότητας. 22

Ο πρωτότυπος ορισμός έχει ως εξής:
‘Translation’ may be ventured, namely: “any process, or product hereof, in which a
combination of sensory signs carrying communicative intention is replaced by another combination
reflecting, or inspired by, the original entity.”
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Υπό το πρίσμα του ανωτέρω ορισμού, ο συγγραφέας καταλήγει σε μία ταξονομία των
μεταφραστικών

φαινομένων,

η

οποία

βασίζεται

στις

τέσσερις

ακόλουθες

παραμέτρους:23
i)

διασημειωτική και ενδοσημειωτική μετάφραση
(intersemiotic vs intrasemiotic translation)

ii)

ισο-σημειωτική και δια-σημειωτική, υπερ-σημειωτική και υποσημειωτική μετάφραση 24
(isosemiotic vs diasemiotic, supersemiotic and hyposemiotic
translation)

iii)

συμβατική και δημιουργική μετάφραση
(conventionalized vs inspirational translation)

iv)

γλωσσική και μη γλωσσική μετάφραση
(verbal vs nonverbal translation)

Αν και στην κάθε παράμετρο αναλύονται υποπεριπτώσεις και αναφέρονται
συγκεκριμένα μεταφραστικά φαινόμενα, η επιχώρια προσαρμογή δεν φαίνεται να
εντάσσεται ξεκάθαρα σε κάποια κατηγορία, καθώς, όπως αναφέρει ο Gottlieb (ό.π:
44), οι πολύπλοκες σημειωτικά οντότητες, όπως τα online κείμενα και τα προϊόντα
των ηλεκτρονικών μέσων, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο
ανάλογα με το σημείο εστίασης.
Ωστόσο, από τους ανωτέρω ορισμούς προκύπτει μία ευρύτερη θεώρηση της
μετάφρασης, πέρα από τα στενά όρια της απλής γλωσσικής αντικατάστασης, όπου
οποιοδήποτε κανάλι έκφρασης σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή πράξη φέρει νόημα, με
αποτέλεσμα ακόμη και η αποκλειστικά μη γλωσσική επικοινωνία να αντιμετωπίζεται
ως κείμενο (Gottlieb 2005: 34). Μία τέτοιου είδους αντίληψη του φαινομένου μάς
απομακρύνει από τον διαχωρισμό της έννοιας της μετάφρασης από τη γενικότερη
Η πρώτη κατηγοριοποίηση της μεταφραστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της σημειωτικής
έχει γίνει, σύμφωνα με τον Torop (2002: 593, 595-596), από τον Roman Jakobson (1959: 232) ο
οποίος διακρίνει μεταξύ της ενδογλωσσικής μετάφρασης (intralingual translation) ή αναδιατύπωσης
(rewording), της διαγλωσσικής μετάφρασης (interlingual translation) ή καθεαυτό μετάφρασης
(translation proper) και της διασημειωτικής μετάφρασης (intersemiotic translation) ή μετασχηματισμού
(transmutation). Ο τύπος της διασημειωτικής μετάφρασης συνίσταται, κατά τον Jakobson (ό.π) στην
ερμηνεία των γλωσσικών σημείων μέσω των σημείων μη γλωσσικών σημειωτικών συστημάτων.
24
Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ των όρων intersemiotic translation και
diasemiotic translation κατά την απόδοσή τους στην ελληνική, επιλέγουμε να τους αποδώσουμε ως
εξής: διατηρούμε την απόδοση του όρου intersemiotic translation που έχει επικρατήσει στην ελληνική
ως διασημειωτική μετάφραση και προτείνουμε την απόδοσή του αγγλικού όρου diasemiotic translation
ως δια-σημειωτική μετάφραση. Αντίστοιχα, προτείνουμε οι όροι που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία
με τη δια-σημειωτική μετάφραση να αποδοθούν ως ισο-σημειωτική (isosemiotic), υπερ-σημειωτική
(supersemiotic) και υπο-σημειωτική μετάφραση (hyposemiotic translation).
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προσαρμογή ενός προϊόντος και επιτρέπει την ταύτισή της με την επιχώρια
προσαρμογή. Παρακάτω, διαφαίνεται σχηματικά η σχέση ενσωμάτωσης της επιχώριας
προσαρμογής στην έννοια της πολυδιάστατης μετάφρασης, όπως την έχει απεικονίσει
ο Nauert (2007: 5):

Multidimensional Translation
Localisation

Σχήμα 1.1: Η επιχώρια προσαρμογή ως τύπος της Πολυδιάστατης Μετάφρασης
Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π: 5), η κατηγοριοποίηση της επιχώριας προσαρμογής ως
τύπου της πολυδιάστατης μετάφρασης επιτρέπει την εφαρμογή των μεταφραστικών
θεωριών και μεθοδολογιών στο εν λόγω μεταφραστικό φαινόμενο.
Υιοθετώντας την ανωτέρω θέση, θα επιχειρήσουμε, στο τρίτο μέρος της
έρευνάς μας, την παρατήρηση και ανάλυση της επιχώριας προσαρμογής διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριον
υπό το πρίσμα της θεωρίας του Σκοπού και της μεταφραστικής στρατηγικής της
συνέπειας, η οποία, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω (βλ. κεφ. 5.3.3.2), επεξηγεί
επαρκώς το συγκεκριμένο μεταφραστικό φαινόμενο δίνοντας έμφαση στη λειτουργία
και τον τελικό σκοπό του μεταφράσματος. Πρόθεσή μας είναι να παρατηρήσουμε τις
προσαρμοστικές τεχνικές που επιλέγονται και να εξετάσουμε τους τρόπους απόδοσης
της προτρεπτικής λειτουργίας του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού κειμενικού τύπου
σε σχέση με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του κοινού στόχος. Με αυτόν
τον τρόπο, απώτερος στόχος μας είναι να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα, αναφορικά
με τη γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που υιοθετείται.
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Προτού προχωρήσουμε στο ερευνητικό τμήμα της παρούσας διατριβής
θεωρούμε απαραίτητη την αναζήτηση των λόγων που καθιστούν αναγκαία την
επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου μίας διεθνούς εταιρείας στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι.

1.6. Ο ρόλος της επιχώριας προσαρμογής στη σύγχρονη παγκόσμια
αγορά
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου σε
παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία κέρδους και παράλληλα σημαντική
πρόκληση, τόσο για τις διεθνείς εταιρείες, όσο και για μικρότερες εταιρείες, που
επιθυμούν να προσελκύσουν πελάτες από όλο τον κόσμο. Αρχικά, η προώθηση μέσω
του διαδικτύου συμβάλλει στην επέκταση της παρουσίας των εταιρειών, πέρα από τα
όρια της χώρας προέλευσής τους, και καθιστά δυνατή την προσέγγιση ξένων
καταναλωτών. Όπως αναφέρει ο Maroto, ήδη από το 1970, παρατηρήθηκε επέκταση
των εταιρειών σε διεθνές επίπεδο μέσα από την εφεύρεση της δορυφορικής
επικοινωνίας και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς.25 Οι ειδικοί του χώρου της
διαφήμισης, προκειμένου να προωθήσουν τις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο,
υιοθέτησαν την προσέγγιση της τυποποίησης και επινόησαν «διεθνείς» στρατηγικές,
σύμφωνα με τις οποίες το ίδιο προϊόν προωθείται με διατήρηση του ίδιου εταιρικού
ονόματος και της ίδια στρατηγικής παγκοσμίως. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φάνηκε
αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς, πολύ συχνά, η επιλογή μίας κοινής
διαφημιστικής

στρατηγικής

αποδείχθηκε

ανίκανη

να

ανταποκριθεί

στις

αντικρουόμενες ανάγκες, επιθυμίες, στάσεις και φιλοδοξίες που χαρακτηρίζουν
διαφορετικούς πολιτισμούς. Η ανεπάρκεια της στρατηγικής της τυποποίησης φαίνεται
να αφορά και τη σύγχρονη πραγματικότητα της διεθνούς προώθησης, όπου
παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη χρήση ψηφιακών μέσων, όπως η ψηφιακή
τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά έγγραφα και το διαδίκτυο, τα οποία επιτρέπουν την
ταυτόχρονη παρουσία μίας εταιρείας ανά τον κόσμο. Όπως αναφέρει η de Mooij
(2004: 180) «η πράξη έδειξε ότι η τυποποιημένη παγκόσμια διαφήμιση δεν είναι
εξίσου αποτελεσματική σε όλες τις αγορές. Μεγάλο μέρος της σπαταλάται σε αγορές,

25

Maroto, isg.urv.es/library/papers/Maroto Challenging.pdf:131
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όπου οι αξίες των καταναλωτών είναι διαφορετικές από τις αξίες που προωθούνται
στο διαφημιστικό μήνυμα». Επίσης, σύμφωνα με τους Maroto και de Bortoli (2003:
1), παρατηρούνται ορισμένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πωλήσεις στην
παγκόσμια αγορά οι οποίοι συνίστανται

…στις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές καθώς η γλώσσα, ο πολιτισμός, τα
έθιμα και οι φιλοσοφίες καθορίζουν το άτομο και την κοινότητα. Αυτές οι
διαφορές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και η
γεφύρωση του γλωσσικού και πολιτισμικού κενού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο
κάθε επιτυχημένης εμπορικής επικοινωνίας.

Προκειμένου να παραχθούν οι υπηρεσίες μίας εταιρείας σε παγκόσμια κλίμακα δεν
αρκεί μία κοινή προσέγγιση, αλλά απαιτείται η παροχή τους στην κάθε επιχώρια
αγορά ξεχωριστά και με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα ανταποκρίνεται, τόσο στις
γλωσσικές, όσο και στις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες. Κατά τον Jon Wilkins
(2002: 2), οι διαφημιστικοί μηχανισμοί που λειτουργούν καλύτερα θα πρέπει να
αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς, τις πολιτισμικές διαφορές και την ιστορία της
εταιρείας. Υφίσταται, επομένως, μία ανάγκη για αναζήτηση ομοιοτήτων στη
συμπεριφορά και τις στάσεις, οι οποίες διαπερνούν τα διεθνή σύνορα και, αν είναι
δυνατόν, παράγουν διαφημίσεις που αποφέρουν διεθνώς θετικά αποτελέσματα στην
αγορά. O Μaroto κατηγοριοποιεί τους παράγοντες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Jon
Wilkins (2002: 2), δεν επιτρέπουν την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαφήμιση α) σε
διαφορές της αγοράς και β) σε διαφορές των καταναλωτών:26
α) Διαφορές της αγοράς
Οι παράμετροι που διαφοροποιούν τη μία χώρα από την άλλη σε επίπεδο αγοράς, και
οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις διεθνείς εταιρείες, προκειμένου να
προσεγγίσουν επιτυχώς τους καταναλωτές, είναι:


Οικονομικοί παράγοντες: Το στάδιο οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας
φαίνεται να παίζει ουσιαστικό ρόλο, καθώς σε μία χώρα μπορεί το κοινό να
διαθέτει οικονομικούς πόρους για κάποιο προϊόν, ενώ, το ίδιο προϊόν μπορεί

26

Maroto, isg.urv.es/library/papers/MarotoChallenging.pdf:133,134
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να αποτελεί πολυτέλεια σε λιγότερο πλούσιες αγορές, γεγονός που επηρεάζει
τη θέση της διαφήμισης στη συγκεκριμένη αγορά.


Περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας: Παράλληλα με την ύπαρξη παγκόσμιων
μέσων η κάθε αγορά διαθέτει και τα δικά της επιχώρια μέσα, γεγονός που
επηρεάζει τον τρόπο επαφής των ατόμων με αυτά, καθώς και τον τρόπο που
προσλαμβάνουν τη διαφήμιση.



Διαφημιστικοί κανονισμοί/περιορισμοί: Σε κάθε χώρα υπάρχουν κανονισμοί
που απαγορεύουν τη διαφήμιση σε ορισμένες ομάδες στόχο ή για
συγκεκριμένα προϊόντα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμός
ως προς την ηλικία των ατόμων που καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ δεν
επιτρέπεται η διαφήμιση του τσιγάρου στην τηλεόραση, κάτι που συμβαίνει
και σε άλλες χώρες.



Ανάπτυξη κατηγορίας: Αυτή αποτελεί μία από τις μεταβλητές βάσει της οποίας
οι αγορές διακρίνονται σε λιγότερο ή περισσότερο ανεπτυγμένες. Για
παράδειγμα, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση των κατηγοριών στις αγορές
κινητής τηλεπικοινωνίας ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.



Ανταγωνιστική ανάπτυξη: Παρά το γεγονός ότι μία εταιρεία μπορεί να είναι
διεθνής, το ανταγωνιστικό σκηνικό μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των χωρών,
τόσο σε αριθμό, όσο και σε θέση. Επίσης, ο χρόνος εισαγωγής του προϊόντος
σε μία αγορά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ακόμη κι αν οι εταιρείες είναι
ίδιες.

β) Διαφορές των καταναλωτών
Σε επίπεδο καταναλωτών οι διαφορές εντοπίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:


Πολιτισμικές διαφορές: Η πολιτισμική κληρονομιά, οι αξίες και οι συνήθειες
μίας χώρας (και οι διάφορες υποκατηγορίες μέσα σε αυτήν) επηρεάζουν τις
αντιλήψεις και αντιδράσεις στο δημιουργικό ύφος και καθοδηγούν τη χρήση
του χιούμορ, του σκηνικού, του κάστινγκ κ.α. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο
Βασίλειο η στάση του κοινού προς την κατανάλωση των σνακ, όπως είναι τα
πατατάκια, είναι πολύ διαφορετική απ’ ότι στην Ισπανία, όπου οι
καταναλωτές ακολουθούν τακτικά γεύματα.



Επικοινωνιακή σύνταξη: Η κάθε χώρα έχει κοινωνικές συνήθειες ή αξίες, οι
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οποίες επηρεάζουν την έκφραση των συναισθημάτων, χειρονομιών,
εκφράσεων του προσώπου, τη γλώσσα του σώματος ακόμη και τη λεκτική
επικοινωνία.


Εμπειρία με την εταιρεία: Η αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την εταιρεία
μπορεί να διαφέρει, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο κάνουν χρήση
των υπηρεσιών της και καταναλώνουν τα προϊόντα της.

Δεδομένου ότι, βάσει των ανωτέρω διαφορών που χαρακτηρίζουν τόσο τις αγορές
όσο και τους καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται η κάθε εταιρεία, μία
τυποποιημένη και ενιαία διαφημιστική προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο καθίσταται
αναποτελεσματική,

διαφαίνεται

η

ανάγκη

προσαρμογής

των

προωθητικών

στρατηγικών που υιοθετούνται στη χώρα και τον πολιτισμό στόχο. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι στην εποχή της ψηφιοποίησης της πληροφορίας το διαδίκτυο αποτελεί
πλέον βασικό μέσο προώθησης μίας εταιρείας, η ανάγκη πολιτισμικής προσαρμογής
αφορά σαφώς και το συγκεκριμένο μέσο. Σύμφωνα με τους Singh και Pereira (2005:
2),
οι δικτυακοί τόποι που έχουν ως στόχο να επιτύχουν στην παγκόσμια αγορά
θα πρέπει να λάβουν μαθήματα από την προώθηση των εταιρειών (branding),
είτε εάν αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες, όπως το www.ebay.com, όπου
απαιτείται η εκ νέου δημιουργία μία ολόκληρης εταιρείας, είτε εάν
υποστηρίζουν απλώς διαδικτυακά μία υπάρχουσα εταιρεία, όπου ο βασικός
τους στόχος είναι η διατήρηση και υποβοήθησή της. Αυτό που διακρίνει όλες
τις επιτυχημένες εταιρείες είναι μία δυναμική στρατηγική προώθησης, η
οποία προσαρμόζεται συνεχώς, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς στόχου
και, η οποία διατηρείται στο χρόνο.

Διαπιστώνεται, επομένως, η ανάγκη προσαρμογής της προωθητικής στρατηγικής των
εταιρειών και, κατά συνέπεια, του δικτυακού τόπου μέσω του οποίου καθιστούν
εμφανή την παρουσία τους στις διάφορες χώρες-πολιτισμούς, προκειμένου να
επιτευχθούν διεθνείς πωλήσεις.
Σε μία τέτοια προσπάθεια, ο ρόλος της μετάφρασης αναδεικνύεται ιδιαίτερα
σημαντικός, καθώς, όπως αναφέρει ο Guidère (1999: 5), η γλώσσα μπορεί να
αποτελέσει μέσο αντίστασης στη διεθνή επιχείρηση τυποποίησης και ομογενοποίησης
του τρόπου και του περιεχομένου της εμπορικής επικοινωνίας, η οποία έχει ως στόχο
την μείωση του κόστους. Ο συγγραφέας (ό.π) θεωρεί απαραίτητη τη μετάφραση του
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διαφημιστικού μηνύματος στη γλώσσα του καταναλωτή, καθώς εκλείπει μία κοινή
γλώσσα η οποία να επιτρέπει την επικοινωνία.
Η ανάγκη για επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου, μέσω του οποίου
προωθείται μία εταιρεία, διαφαίνεται περαιτέρω από τα ποσοστά χρήσης των
γλωσσών στο διαδίκτυο, όπως προκύπτουν από στατιστικές μελέτες που έχουν γίνει.
Αν

και,

όπως

διαφαίνεται

στον

πίνακα

που

ακολουθεί

(en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_Usage), το έτος 2010 η αγγλική γλώσσα
παρουσίασε υψηλά ποσοστά εμφάνισης σε σύγκριση με την κάθε άλλη γλώσσα
ξεχωριστά, το συνολικό ποσοστό χρήσης της σε παγκόσμια κλίμακα δεν ξεπέρασε το
27,3%, με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες γλώσσες αθροιστικά να καταλαμβάνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης στο διαδίκτυο. 27
Σειρά κατάταξης
Γλώσσα
1
Αγγλικά
2
Κινέζικα (Mάνταριν)
3
Ισπανικά
4
Ιαπωνικά
5
Πορτογαλικά
6
Γερμανικά
7
Αράβικα
8
Γαλλικά
9
Ρώσικα
10
Koρεάτικα

Χρήστες διαδικτύου Ποσοστό τοις %
536,564,837
27.3
444,948,013
22.6
153,309,074
7.8
99,143,700
5.3
82,548,200
4.3
75,158,584
4.0
65,365,400
3.3
59,779,525
3.2
59,700,000
2.5
39,440,000
2.1

Πίνακας 1.2: Ποσοστά χρήσεως των δέκα πρώτων δημοφιλέστερων γλωσσών στο
διαδίκτυο
Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, παρά το γεγονός ότι η αγγλική
αποτελεί την lingua franca του διαδικτύου, περισσότεροι από τους μισούς
ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου σπάνια επιλέγουν μία γλώσσα διαφορετική από
την μητρική τους, καθώς σε ποσοστό 90% επιλέγουν τη χρήση της μητρικής τους
γλώσσας. Επίσης, το 44% αυτών των χρηστών αισθάνονται ότι χάνουν κάτι
ενδιαφέρον, όταν ο δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος σε μία γλώσσα που να
καταλαβαίνουν (Deutsche Welle 2011). Όπως επισημαίνουν οι Ο’Ηagan και

Τα ποσοστά προέκυψαν από τα στοιχεία της Ιnternet World Stats
(www.internetworldstats.com/stats7.htm)
27
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Ashworth (2002: ix), παρά το γεγονός ότι μέσω της δημιουργίας ενός δικτυακού
τόπου το κάθε άτομο, ίδρυμα ή εταιρεία καθιστά ορατή την παρουσία του σε ένα
διεθνές κοινό και αποκτά την ευκαιρία να προσεγγίσει οποιονδήποτε έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο, η γλώσσα συνεχίζει να αποτελεί βασικό εμπόδιο της πλήρους
παγκοσμιοποίησης. Όπως συνεχίζουν οι ερευνητές, «εάν ένα άτομο ή οργανισμός
επιθυμεί να προσεγγίσει ομιλητές άλλων γλωσσών, το περιεχόμενό του θα πρέπει να
μεταφραστεί…».
Στο πλαίσιο της προώθησης μίας εταιρείας μέσω του διαδικτύου η
μεταφραστική διαδικασία δεν περιορίζεται στην απόδοση των γλωσσικών στοιχείων,
αλλά ταυτίζεται με την ευρύτερη διαδικασία προσαρμογής του συνόλου του
δικτυακού τόπου, την λεγόμενη επιχώρια προσαρμογή. Η εν λόγω διαδικασία, όπως
θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω (βλ. κεφ. 2.2), περιλαμβάνει τη μετάφραση, όχι
μόνο των λεκτικών στοιχείων στη γλώσσα-στόχο, αλλά και όλων των σημειωτικών
και μη λεκτικών στοιχείων που εμπεριέχει το οπτικό κείμενο, όπως είναι τα χρώματα,
οι εικόνες, τα νομίσματα, οι ημερομηνίες κ.α (Esselink, 2000: 33, Yunker, 2002:
477). Επίσης, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της
προσπάθειας της εταιρείας να επιτύχει διεθνείς πωλήσεις και μπορεί να συμβάλλει
σημαντικά στην εξισορρόπηση της τυποποίησης της εταιρείας με την εξειδίκευσή της
για μία συγκεκριμένη αγορά, κάτι που στην ορολογία της διεθνούς διαφήμισης
αποδίδεται με τον αγγλικό όρο glocalisation (παγκοσμιοποίηση και παράλληλη
επιχώρια προσαρμογή).
O συγκεκριμένος όρος, σύμφωνα με τον Wellman (2003: 13), αποτελεί έναν
νεολογισμό, ο οποίος σημασιολογικά αντιστοιχεί στο συνδυασμό της επιχώριας και
της παγκόσμιας διάδρασης. Στο λεξικό νέων λεκτικών μονάδων του Oxford (The
Oxford Dictionary of new words) αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος όρος βασίζεται
στην ιαπωνική έννοια dochahu. Η εν λόγω έννοια αφορά μία αγροτική μέθοδο, η
οποία απαιτούσε την προσαρμογή των αγροτικών τεχνικών σε τοπικές συνθήκες.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο ίδιος όρος εφαρμόστηκε στις ιαπωνικές
επιχειρήσεις υπό την έννοια της παγκόσμιας επιχώριας προσαρμογής, η οποία
συνίσταται στην προσαρμογή της παγκόσμιας εταιρικής εικόνας σε επιχώριες
συνθήκες. Αργότερα, η ιδέα της παγκόσμιας επιχώριας προσαρμογής εξαπλώθηκε σε
όλη την υφήλιο και, όπως αναφέρεται στο λεξικό, έγινε «μία από τις δυσνόητες
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λεκτικές μονάδες του τομέα της προώθησης στις αρχές της δεκαετίας του 1990». Το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι πολυεθνικές εταιρείες άρχισαν να διαμορφώνουν
τα παγκόσμια προϊόντα σύμφωνα με τις επιχώριες ανάγκες, προκειμένου να
ανταποκριθούν στις διαφορετικές απαιτήσεις των καταναλωτών (Robertson
1994/2003: 35).
Στο πλαίσιο της διεθνούς προώθησης των εταιρειών ο συνδυασμός της
παγκοσμιοποίησης της εταιρικής εικόνας με την επιχώρια προσαρμογή των
δικτυακών τους τόπων μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικός επιφέροντας
σημαντικά κέρδη.
Ωστόσο, η επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου μίας διεθνούς
εταιρείας μπορεί να αποτελέσει ένα εγχείρημα γεμάτο προκλήσεις για τον
μεταφραστή. Προκειμένου να διερευνήσουμε εις βάθος τις παραμέτρους που
υπεισέρχονται στη διαγλωσσική και διαπολιτισμική απόδοσή του θα πρέπει αρχικά,
να εξετάσουμε τα συστατικά μέρη του νέου αυτού κειμενικού είδους, τα ιδιαίτερα
κειμενικά χαρακτηριστικά του καθώς και τη λειτουργία ή τις λειτουργίες που
επιτελεί. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί επιχειρείται η σκιαγράφηση του κειμενικού
είδους του δικτυακού τόπου και των τύπων επιχώριας προσαρμογής του.
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Κεφάλαιο II
Το κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου και η επιχώρια προσαρμογή
του
2.1 . Εισαγωγή
Όπως διαφάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 1.4), η επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων διαχωρίζεται από αυτήν του λογισμικού καθώς και των άλλων
ψηφιακών πηγών και απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση, δεδομένου ότι αφορά ένα κειμενικό
είδος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων καθορίζεται το αντικείμενο
εργασίας του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής. Προκειμένου να κατανοήσουμε
βαθύτερα τη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής που αφορά στο συγκεκριμένο
κειμενικό είδος θα εξετάσουμε τα στοιχεία που συναποτελούν ένα δικτυακό τόπο και τα
οποία χρειάζεται να προσαρμοστούν επιχώρια. Επίσης, θα αναφερθούμε στους τύπους
επιχώριας προσαρμογής που απαντώνται σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία
(κεντροποιημένη

και

αποκεντροποιημένη).

Ακόμη,

πρόθεσή

μας

είναι

να

περιγράψουμε τα κειμενικά χαρακτηριστικά και να αναζητήσουμε τη λειτουργία του
κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου

2.2. Τα συστατικά μέρη του δικτυακού τόπου
Με τον όρο δικτυακός τόπος αναφερόμαστε στο σύνολο των σελίδων που είναι
προσβάσιμες μέσω μίας κοινής δικτυακής διεύθυνσης, όπως είναι, για παράδειγμα, η
διεύθυνση www.auth.gr, και οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα ψηφιακά στοιχεία
όπως κείμενα, εικόνες, αρχεία πολυμέσων και εφαρμογές (Sandrini 2005: 131). Θα
πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η επιχώρια προσαρμογή ενός δικτυακού τόπου αφορά
στο σύνολο του δικτυακού τόπου και όχι μόνο σε μία από τις σελίδες που τον
απαρτίζουν. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής, η κάθε σελίδα
προσαρμόζεται ξεχωριστά. Αναφορικά με τα κειμενικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας,
αυτά, σύμφωνα με τον Pym (2009: 1), εντοπίζονται συνήθως, στον τίτλο της, σε
λέξεις κλειδιά με τις οποίες γίνεται η αναζήτηση του δικτυακού τόπου σε μηχανές
αναζήτησης, στα μενού και τους υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλες σελίδες.
Επίσης, συναντούμε κειμενικά στοιχεία σε περιγραφές εικόνων, σε αρχεία ήχου και
οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνται ως αναδυόμενα

παράθυρα ή ως αναφορές για τον εντοπισμό άλλων αρχείων, καθώς και στα γραφικά
και

τα

ίδια

τα

αρχεία

ήχου

και

οπτικοακουστικών

μέσων.
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Σε έναν εταιρικό δικτυακό τόπο τα λεκτικά στοιχεία που εντοπίζονται μπορεί
να αποτελούνται από μεμονωμένες λέξεις, οι οποίες συνιστούν συνήθως τον τίτλο
ενός συνδέσμου, από φράσεις, οι οποίες μπορεί να εντοπίζονται στο σλόγκαν ή σε
λεζάντες εικόνων, καθώς και από μεγαλύτερα κειμενικά τμήματα, τα οποία δίνουν
πληροφορίες για τα προϊόντα ή την ίδια την εταιρεία κ.α. Στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδοθούν στo επιχώριον στόχο
παράλληλα με τα πολυμεσικά στοιχεία που συνοδεύουν, κάτι που θα εξετάσουμε
αναλυτικότερα στην πορεία της έρευνας. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας της
επιχώριας προσαρμογής αποτελεί και η αλλαγή των τεχνικών στοιχείων που
περιλαμβάνει ένας δικτυακός τόπος, όπου αυτό επιβάλλεται. Τα τεχνικά στοιχεία στα
οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και τα οποία ενδοχομένως να απαιτούν
αλλαγές, σύμφωνα με τον Esselink (2000: 27-35), είναι τα ακόλουθα:


ημερολόγια (για παράδειγμα, στην Ινδία και την Ταϊλάνδη το
ημερολόγιο ξεκινάει από τη γέννηση του Βούδα),



τηλεφωνικοί αριθμοί,



ημερομηνίες και ώρες (για παράδειγμα στις Η.Π.Α προηγείται ο
μήνας της ημέρας (2/24/2012) ενώ στην Ευρώπη ισχύει το αντίθετο
(24/2/2012),



νομίσματα,



διευθύνσεις,



μονάδες μέτρησης (για παράδειγμα, στις Η.Π.Α χρησιμοποιείται η
μονάδα μέτρησης της ίντσας ενώ στην Ευρώπη του εκατοστού),



εικόνες που απεικονίζουν ανθρώπους, χειρονομίες, σύμβολα αργιών
ή γλώσσα του σώματος,



χρώματα ή χρωματικοί συνδυασμοί που σχετίζονται με εθνικές
σημαίες ή πολιτικά κινήματα,



μέγεθος σελίδας προς εκτύπωση κ.α.

Κατά τον Pym (2009: 4), κάποιες από τις ανωτέρω προσαρμογές ενδεχομένως να είναι
απαραίτητες και κατά την μετάφραση έντυπων μέσων, αλλά σε καμία περίπτωση η
μετάφραση δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις τεχνικές αποφάσεις και τις
αποφάσεις προώθησης που εγκλείονται στην έννοια της επιχώριας προσαρμογής, η
οποία εμφανίζει πολύ περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

2.3. Kεντροποιημένη και αποκεντροποιημένη επιχώρια προσαρμογή
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εταιρικών δικτυακών τόπων
Όπως φάνηκε παραπάνω (βλ. υποενότητα 1.4), η επιχώρια προσαρμογή λογισμικού, η
οποία αποτελεί και την πρώτη μορφή εμφάνισης της επιχώριας προσαρμογής, δεν
λαμβάνει πάντοτε χώρα στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά πολλές φορές ανατίθεται
σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε πολύγλωσσους διανομείς.
Κάτι αντίστοιχο, φαίνεται να συμβαίνει και με την επιχώρια προσαρμογή
εταιρικών

δικτυακών

τόπων,

οι

οποίοι

στις

περισσότερες

περιπτώσεις

προσαρμόζονται επιχώρια από εξειδικευμένες εταιρείες επικοινωνίας. Αυτές, συχνά,
δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, αλλά επεκτείνουν
τις υπηρεσίες τους και στο σχεδιασμό του δικτυακού τόπου, ο οποίος περιλαμβάνει
υλικό γραφικών και ακουστικών μέσων, καθώς και στην προσαρμογή ολόκληρης της
καμπάνιας της εταιρείας. Δεδομένου ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός των λεκτικών στοιχείων ενός
δικτυακού τόπου από το υπόλοιπο περιεχόμενό του, παρατηρείται μία τάση να
αποστέλλονται σε γλωσσικούς διανομείς μόνο τα γλωσσικά στοιχεία, αποκομμένα
από το συνολικό περικείμενο του δικτυακού τόπου.
Οι παγκόσμιοι πολύγλωσσοι διανομείς που αναλαμβάνουν το συντονισμό της
μεταφραστικής εργασίας ενδέχεται να συνεργάζονται με διανομείς που αναλαμβάνουν
ένα σύνολο συγκεκριμένων γλωσσών, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να αναθέτουν
το έργο της μετάφρασης σε επιχώριους διανομείς που ασχολούνται μόνο με μία
γλώσσα και οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε χώρες με χαμηλό κόστος μετάφρασης
(Pym 2009: 8).
Η επιλογή μεταξύ κεντροποιημένης (η επιχώρια προσαρμογή γίνεται από έναν
πολύγλωσσο διανομέα) ή αποκεντροποιημένης επιχώριας προσαρμογής (ανάθεση της
επιχώριας προσαρμογής σε επιχώριους γλωσσικούς διανομείς) καθορίζεται τις
περισσότερες φορές από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε εξαρχής, και
εξελίχθηκε στη συνέχεια, ο ίδιος ο δικτυακός τόπος. Κατά τον Lockwood (2000: 15),
πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε αργά και σταδιακά,
παράλληλα με την ίδια την εταιρεία και χωρίς να υφίσταται εξαρχής, η ιδέα μίας
διεθνούς πολύγλωσσης διαδικτυακής παρουσίας. Έτσι, ο συγγραφέας διακρίνει τρεις
προσεγγίσεις που αφορούν στη διαχείριση του πολύγλωσσου περιεχομένου:
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1. Τη μοναρχική προσέγγιση (the monarchist approach), σύμφωνα με την
οποία το περιεχόμενο ελέγχεται από μία κεντρική τοποθεσία και
μεταφράζεται, αλλά σπάνια προσαρμόζεται. Με τη συγκεκριμένη
προσέγγιση εξυπηρετείται η επικοινωνιακή στρατηγική των εταιρειών που
επιθυμούν να διατηρήσουν μία ενιαία παγκόσμια εικόνα και να
προωθήσουν τα προϊόντα τους με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες.
2. Την αναρχική προσέγγιση (the anarchist approach), η οποία αντιστοιχεί
στη δημιουργία πολλαπλών επιχώριων δικτυακών τόπων χωρίς συντονισμό
και με τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος
είναι ιδιαίτερα μεγάλο και δεν υφίσταται μία ενιαία εταιρική στρατηγική.
3. Την ομοσπονδιακή προσέγγιση (the federalist or subsidiary approach), η

οποία αποτελεί έναν συμβιβασμό μεταξύ των δύο πρώτων προσεγγίσεων,
καθώς ενσωματώνει το παγκόσμιο περιεχόμενο, το οποίο παράγεται
κεντρικά

και

μεταφράζεται

για

διεθνή

χρήση, το

περιφερειακό

περιεχόμενο, το οποίο παράγεται στο πλαίσιο μίας περιφέρειας και, επίσης,
μεταφράζεται και χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες γλώσσες (π.χ για την
αγορά της δυτικής Ευρώπης) και το επιχώριο περιεχόμενο, το οποίο
παράγεται επιχώρια στην τοπική γλώσσα και δεν χρειάζεται μετάφραση.
Κατά τον Sandrini (2005: 135), η τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που αφορά στην
επιχώρια προσαρμογή, καθώς, σύμφωνα με αυτήν, τόσο το παγκόσμιο, όσο και το
περιφερειακό περιεχόμενο, απαιτούν κάποιου είδους προσαρμογή, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορες χώρες.
Επομένως, η προσέγγιση που φαίνεται να εξυπηρετεί τη διατήρηση μίας
παγκόσμιας εταιρικής εικόνας δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα προσέγγισης του
κάθε κοινού ξεχωριστά, οδηγεί σε τρόπους οργάνωσης των ομάδων ειδικών επιχώριας
προσαρμογής, οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι, ούτε πλήρως κεντροποιημένοι, ούτε
πλήρως αποκεντροποιημένοι. Αντιθέτως, απαιτείται συνδυασμός και των δύο,
προκειμένου να επιτευχθεί μία διεθνής παρουσία, η οποία θα έχει απήχηση στο κοινό,
ανεξάρτητα από το γλωσσικό και το πολιτισμικό του υπόβαθρο.
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2.4.

Τα κειμενικά χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου

Κατά την Yli-Jokipii (2001: 106), oι γραπτές πληροφορίες για μία εταιρεία
υφίστανται, είτε υπό τη μορφή της παραδοσιακής γραμμικής κειμενικής μορφής, ως
φυλλάδιο, είτε online, ως υπερκείμενο, όπως είναι ο εταιρικός δικτυακός τόπος, του
οποίου τα λεκτικά στοιχεία δεν συναποτελούν απλά κείμενα, αλλά υπερκείμενα.
Επίσης, σύμφωνα με την συγγραφέα (ό.π: 111), το συγκεκριμένο είδος υπερκειμένου
αποτελεί ξεχωριστό κειμενικό είδος με δικά του χαρακτηριστικά και διαφέρει από την
έντυπη μορφή διαφήμισης της εταιρείας, γι’ αυτό και θα πρέπει να διαχωριστεί από
αυτήν. Ποια είναι όμως τα βασικά κειμενικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα
υπερκείμενα και, κατά συνέπεια, τους δικτυακούς τόπους από τα έντυπα κείμενα;
Όπως επισημαίνει η ίδια (ό.π: 106), σε ένα υπερκείμενο η έννοια της
ιεραρχικής δομής του κειμένου συνίσταται στην ύπαρξη διαφόρων συνδέσμων, ενώ η
σύνθεση και η δομή των έντυπων κειμένων διαφαίνεται ξεκάθαρα από τον πίνακα
περιεχομένων, ο οποίος αποκαλύπτει την ιεραρχική θέση των διαφόρων
αποσπασμάτων που βρίσκονται σε γραμμική διάταξη.
Επίσης, στα υπερκείμενα, λόγω της ύπαρξης συνδέσμων, παρατηρείται πολύ
μικρός βαθμός γλωσσικής συνοχής, η οποία επιτυγχάνεται σε επίπεδο μακροδομής,
κυρίως με μη γλωσσικά μέσα, όπως το κλικάρισμα ενός συνδέσμου, ενώ πολύ συχνά
και τα οπτικά στοιχεία λειτουργούν ως συνδετικά στοιχεία μεταξύ των σελίδων ενός
δικτυακού τόπου. Όπως αναφέρει η Storrer (1999: 40), στα υπερκείμενα η
συνεκτικότητα δεν ενυπάρχει, αλλά δημιουργείται μέσω της διαδικασίας, με
αποτέλεσμα η σύνδεση του νοήματος να προκύπτει μέσα από το επικοινωνιακό
περικείμενο. Ωστόσο, στα γραμμικά κείμενα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς η
συνοχή βασίζεται στη γραμμική διάταξή τους και επιτυγχάνεται με γλωσσικά μέσα,
όπως η αναφορά, η καταφορά κ.α.
O μικρός βαθμός γλωσσικής συνοχής των υπερκειμένων οφείλεται στο
γεγονός ότι ο κάθε σύνδεσμος ενός δικτυακού τόπου οδηγεί σε ανεξάρτητο και
ξεχωριστό κείμενο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανάγνωσης, χωρίς να
θεωρείται δεδομένη η ανάγνωση των άλλων κειμενικών μονάδων του δικτυακού
τόπου. Κάτι τέτοιο ενθαρρύνει την εκτεταμένη χρήση της επανάληψης κι έτσι, το ίδιο
περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την πηγή (σύνδεσμο) απ’ την οποία προέρχεται, είναι
διαθέσιμο πολλές φορές, εάν ο χρήστης ανοίξει περισσότερους από έναν συνδέσμους.
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Μία σχετική περίπτωση εντοπίζεται στο δικτυακό τόπο μίας πολυεθνικής
εταιρείας οικιακού εξοπλισμού (www.ikea.com), όπου εύκολα μπορεί κανείς να έχει
πρόσβαση στην ίδια κατηγορία προϊόντων ή ακόμη και στο ίδιο προϊόν επιλέγοντας
διαφορετικούς συνδέσμους. Πιο συγκεκριμένα, οι σύνδεσμοι our products (=τα
προϊόντα μας), products A-Ζ (=προϊόντα Α-Ζ), New products (=Καινούρια προϊόντα)
και over forty inspirational kitchens-click here (=Πάνω από 40 κουζίνες που
εμπνέουν-πατήστε εδώ) οδηγούν τον χρήστη σε ένα κοινό περιεχόμενο που αφορά στη
λίστα με τα προϊόντα κουζίνας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι στα έντυπα κείμενα η
χρήση της επανάληψης θεωρείται πολύ συχνά αδυναμία, δεν φαίνεται να ισχύει κάτι
τέτοιο και για τα υπερκείμενα.
Επίσης, τα περισσότερα έντυπα κείμενα είναι γραμμικά και ο τρόπος
ανάγνωσής τους προκαθορίζεται από τον συγγραφέα, ο οποίος δημιουργεί τη δομή
του κειμένου, γεγονός που τα καθιστά πιο περιορισμένα. Ωστόσο, στα υπερκείμενα ο
αναγνώστης μπορεί να οδηγηθεί σε αμέτρητα αναγνωστικά μονοπάτια και να
δημιουργήσει τα δικά του κείμενα, ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, ξεφεύγοντας
πολλές φορές από τα στενά πλαίσια ενός μόνο δικτυακού τόπου (Janoschka 2004:
171-172, Yli-Jokipii 2001: 106, Fritz 1999: 222, Landow 1997: 3,).
Κατά συνέπεια, τα υπερκείμενα χαρακτηρίζονται από μη γραμμικότητα, η
οποία αλλάζει τα δεδομένα, τόσο στον τρόπο γραφής, όσο και στον τρόπο
ανάγνωσης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι θεωρητικά υφίστανται πολλαπλά
σημεία εισαγωγής στο κείμενο, τα οποία δεν περιορίζονται σε ένα σημειωτικό
σύστημα, καθώς η προσοχή του αναγνώστη μπορεί να εστιαστεί, αρχικά, σε ένα μη
γλωσσικό σημείο, ανάλογα με τη διάταξη της σελίδας και τη διαμόρφωση του
συνόλου της. Δεδομένου ότι τα υπερκείμενα, όπως ο δικτυακός τόπος, είναι
κατεξοχήν πολυτροπικά, διαπιστώνεται σε αυτά μία ενσωμάτωση πολλαπλών
σημειωτικών πηγών, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να μετατοπίζεται πολύ γρήγορα
από ένα γλωσσικό σημείο σε ένα εικονικό. Όπως αναφέρουν οι Kress και van
Leeuwen (1998: 205), προηγείται της ανάγνωσης η λεγόμενη διαδικασία της
σάρωσης, η οποία συσχετίζεται με το βαθμό έμφασης που δίνεται στα διάφορα
σημειωτικά σημεία που εντοπίζονται σε μία πολυτροπική σελίδα. Κατά τη διαδικασία
της σάρωσης τα μάτια του αναγνώστη επικεντρώνονται στο κέντρο οπτικής επίδρασης
(centre of visual impact), το οποίο, σύμφωνα με τον Wee (1999: 21), αποτελεί ένα
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σημείο εισαγωγής στο αναγνωστικό μονοπάτι του πολυσημειωτικού κειμένου
αποτελώντας το θέμα του. Όπως επισημαίνει ο Bohle (1990: 36), χωρίς το κέντρο
οπτικής επίδρασης η σελίδα αποτελεί για τον αναγνώστη ένα σύνολο από πολύπλοκα
σημεία, τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο για να τραβήξουν την προσοχή του.
Επομένως, οι σημειωτικές επιλογές που έχουν γίνει από τον σχεδιαστή του δικτυακού
τόπου φαίνεται να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αναγνωστική
διαδικασία στο συγκεκριμένο πολυτροπικό κείμενο. Εάν λάβουμε υπόψη τις
δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία οπτικών
στοιχείων, τα οποία πολύ συχνά δεν είναι στατικά (συνεχώς ανανεώνονται και συχνά
συνοδεύονται από ηχητικά ερεθίσματα), το κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου
καθίσταται ιδιαιτέρως πολυδιαδοχικό, δηλαδή δυναμικό και διαρκώς υποκείμενο σε
αλλαγές.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπερκειμένων, το οποίο εκλείπει
των έντυπων κειμένων, είναι αυτό της διαδραστικότητας, γεγονός που οφείλεται
κυρίως στο διαλογικό χαρακτήρα της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Ο αναγνώστης
ενός υπερκειμένου πολύ συχνά γίνεται αποδέκτης προτροπών, οι οποίες τον οδηγούν
σε διάφορες ενέργειες ανατροφοδότησης, αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
συμπλήρωσης ερωτηματολογίων κ.α, καθιστώντας τον ίδιο ενεργό αποδέκτη και την
επικοινωνία του με την εταιρεία ιδιαιτέρως διαπροσωπική. Έτσι, πολύ συχνά
συναντάμε σε εταιρικούς δικτυακούς τόπους προτροπές, όπως κάντε κλικ εδώ,
συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, είστε άνω των 18 ετών;- ναι/όχι κ.α
καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε online πλειστηριασμούς και σε ανοιχτές
συνομιλίες μέσω της δημιουργίας forum. Τα συγκεκριμένα χαρακτηρισιτικά, μέσω της
προσωπικής συμμετοχής του αποδέκτη, ενισχύουν τη δημιουργία διάδρασης μεταξύ
του ιδίου και του μέσου.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι τα υπερκείμενα, όπως οι δικτυακοί τόποι,
φαίνεται να παρουσιάζουν ορισμένες κειμενικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες τα
διαφοροποιούν από τα έντυπα γραμμικά και στατικά κείμενα. Αυτή η κειμενική
διαφοροποίηση ενδεχομένως να επηρεάζει τις προσαρμοστικές τεχνικές, καθώς και
τη γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που υιοθετείται στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων, κάτι που θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο της
έρευνάς μας. Παρακάτω, θα επιδιώξουμε να εντάξουμε το κειμενικό είδος του
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δικτυακού τόπου στην κειμενική κατηγοριοποίηση που έχει γίνει από την Reiss
(1971/2002: 42-63), προκειμένου να κατανοήσουμε βαθύτερα τις λειτουργίες που
επιτελεί, με απώτερο στόχο την εξέταση της απόδοσης αυτών των λειτουργιών κατά
την επιχώρια προσαρμογή του.

Ο κειμενικός τύπος και η λειτουργία του εταιρικού δικτυακού

2.5.

τόπου
Η Reiss διακρίνει δύο τύπους κειμενικής κατηγοριοποίησης, εκ των οποίων η πρώτη
αφορά στους κειμενικούς τύπους που διαχωρίζονται βάσει της επικοινωνιακής τους
λειτουργίας και η δεύτερη στα κειμενικά είδη ή τις κειμενικές ποικιλίες που
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά ή τις συμβάσεις
γραφής. Βασιζόμενη στο οργανικό μοντέλο του Γερμανού ψυχολόγου Κ. Bühler
(1934) για τις γλωσσικές λειτουργίες, η Reiss (1971/2002: 42-63) διακρίνει 4 τύπους
κειμένων:
 πληροφοριακά (informative),
 εκφραστικά (expressive),
 προτρεπτικά (operative) και


οπτικοακουστικά (audio-medial)

Στην κατηγορία των πληροφοριακών κειμένων εντάσσονται όσα κείμενα έχουν ως
βασική τους λειτουργία την πληροφόρηση του αναγνώστη σχετικά με τα αντικείμενα
και τα φαινόμενα του πραγματικού κόσμου. Στο συγκεριμένο κειμενικό τύπο η Reiss
θεωρεί ότι η επιλογή των γλωσσικών και υφολογικών μορφών έπεται της παραπάνω
λειτουργίας. Γενικά, στις περιπτώσεις όπου η πληροφορία αποτελεί βασική
λειτουργία, τόσο του κειμένου πηγή, όσο και του κειμένου στόχος, ο μεταφραστής θα
πρέπει, σύμφωνα με την Reiss, να αποδίδει πρωτίστως το περιεχόμενο του κειμένου
πηγή, ενώ οι υφολογικές του επιλογές θα πρέπει να γίνονται με βάση τις
επικρατούσες νόρμες του κειμένου στόχος.
Αντιθέτως, στα εκφραστικά κείμενα τα αισθητικά στοιχεία συμπληρώνουν ή
και πολλές φορές ξεπερνούν την ίδια την πληροφορία, καθώς οι υφολογικές επιλογές
του συγγραφέα μπορούν να συμβάλλουν στο νόημα του κειμένου επηρεάζοντας τον
αναγνώστη σε αισθητικό επίπεδο. Όταν και τα δύο κείμενα, πηγή και στόχος,
ανήκουν στον εκφραστικό κειμενικό τύπο, ο μεταφραστής θα πρέπει να θέσει ως
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πρωταρχικό του Σκοπό τη δημιουργία ανάλογων υφολογικών επιδράσεων.
Αναφορικά με τα προτρεπτικά κείμενα, η Reiss αναφέρει ότι η απόδοση, τόσο
του νοήματος, όσο και της μορφής, έπονται της απόδοσης της εξωγλωσσικής
επίδρασης, για την οποία δημιουργήθηκε εξ αρχής το κείμενο. 28 Κατά συνέπεια, κατά
την απόδοση προτρεπτικών κειμένων σε μία άλλη γλώσσα θα πρέπει να επιδιώκεται η
πρόκληση της ίδιας συμπεριφορικής αντίδρασης στους αποδέκτες του κειμένου
στόχος με αυτήν που προκαλείται στους δέκτες του κειμένου πηγή, ακόμη και αν κάτι
τέτοιο συνεπάγεται την αλλαγή του περιεχομένου ή/και των υφολογικών
χαρακτηριστικών του πρωτοτύπου. Όπως αναφέρεται στον Γραμμενίδη (2009: 142),
αυτού του είδους τα κείμενα εστιάζονται στην κλητική λειτουργία της γλώσσας,
καθώς αυτό που προέχει είναι η εξασφάλιση του επιθυμητού αποτελέσματος, όπως
για παράδειγμα, η αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού, η υιοθέτηση νέων
θρησκευτικών αντιλήψεων ή η διαμόρφωση αγοραστικής συμπεριφοράς. Έτσι, πολύ
συχνά, ο λόγος των προτρεπτικών κειμένων επικεντρώνεται στο πρόσωπο του
αποδέκτη του μηνύματος και οι ιδιαίτερες, εξωγλωσσικές προθέσεις του, είναι αυτές
που καθορίζουν τη γλωσσική οργάνωση του περιεχομένου των κειμένων.
Τα οπτικοακουστικά κείμενα, τα οποία, όπως αναφέρει ο Γραμμενίδης (2009:
144), αποτελούν μία υπερκατηγορία πολυμεσικών κειμένων, αφορούν, είτε γραπτά
κείμενα, τα οποία παρουσιάζονται με προφορικό τρόπο, είτε κείμενα που
συνοδεύονται από πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες εκφράζονται μέσω μη
γλωσσικών σημειωτικών συστημάτων (εικόνα και κείμενο, μουσική και κείμενο,
χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, θεατρικά σκηνικά, διαφάνειες και κείμενο
κ.α.).29 Σύμφωνα με την Reiss (1971/2002: 63), αυτού του είδους τα κείμενα
εξαρτώνται από ένα εξωγλωσσικό τεχνικό υπόστρωμα και από μη γλωσσικά
εκφραστικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι γραφικά, ακουστικά ή οπτικά. Η Reiss
(1977/1989: 111) απεικονίζει την κατηγορία πολυμεσικών κειμένων ως εξής:
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πληροφοριακό κείμενο

Εκφραστικό κείμενο

Προτρεπτικό κείμενο

28

Η απόδοση του αγγλικού όρου operative text type ως προτρεπτικός κειμενικός τύπος στα
ελληνικά έχει αντληθεί από τον Γραμμενίδη (2009: 141)
29
Ο όρος έχει αποδoθεί στα ελληνικά από τον Φιλιππάτο (Munday 2001/2002:125).
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Πίνακας 2.1: Σχηματική αναπαράσταση του οπτικοακουστικού κειμενικού τύπου και
των λειτουργιών του
Από την ανωτέρω σχηματική παρουσίαση, διαφαίνεται ότι το οπτικοακουστικό
κείμενο μπορεί να εμπεριέχει καθέναν από τους άλλους τρεις τύπους κειμένου
(πληροφοριακό, εκφραστικό, προτρεπτικό), είτε μεμονωμένα, είτε συνδυαστικά,
επιτελώντας παράλληλα, πολλαπλές λειτουργιές. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον
Γραμμενίδη (2009: 145), ακόμη και στην περίπτωση κειμένων με πολλαπλές
λειτουργίες, υπερισχύει κατά κανόνα μία.
Ο

δικτυακός

τόπος

φαίνεται

να

αποτελεί

μία

πραγμάτωση

του

οπτικοακουστικού κειμένου, καθώς συναποτελείται, τόσο από γλωσσικά, όσο και από
εξωγλωσσικά στοιχεία, όπως είναι οι εικόνες, τα γραφήματα και οι ήχοι.
Επιπρόσθετα, η λειτουργική ταυτότητα ενός δικτυακού τόπου δεν είναι πάντοτε
ξεκάθαρη, καθώς συχνά εντοπίζονται στοιχεία και από τους τρεις κειμενικούς τύπους
(πληροφοριακό, εκφραστικό, προτρεπτικό) με έμφαση κάθε φορά σε έναν από
αυτούς, ανάλογα με τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους στον εκάστοτε δικτυακό
τόπο. Ωστόσο, στους εταιρικούς δικτυακούς τόπους η λειτουργία που φαίνεται να
υπερισχύει είναι αυτή της προτροπής, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο
συγκεκριμένο κειμενικό είδος πολλά κοινά στοιχεία με αυτό της διαφήμισης.
Είναι γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος εν γένει αποτελεί μέσο διαφήμισης. Κατά
την Rotherburg (στην Myers 1999: 138-140), το διαδίκτυο αποτελεί πόλο έλξης για
τους διαφημιστές, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει σε σύγκριση με άλλα μέσα
όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο καθίστανται
ορατές σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικό χρόνο, σε διαφορετικό περικείμενο
και με ένα τρόπο που είναι οικονομικά ικανοποιητικός. Επίσης, η Myers (1999: 138140) παρουσιάζει μία λίστα από διάφορους τρόπους με τους οποίους οι διαφημιστές
προσεγγίζουν τους δικτυακούς τόπους, καθώς επίσης και τους στόχους που
επιδιώκουν να επιτύχουν μέσα από αυτούς. Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με τους Strauss
και Frost (1999: 200), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι δεν
διαφημίζουν αλλά αποτελούν απλώς ένα μέσο που εμπεριέχει τη διαφήμιση, η
Janoschka (2004: 44) υποστηρίζει ότι οι δικτυακοί τόποι αποτελούν ξεκάθαρα μέσο
διαφήμισης, καθώς ως εταιρικοί δικτυακοί τόποι προωθούν την επιχείρηση, ενώ ως
online καταστήματα διαφημίζουν τα προϊόντα τους και προσπαθούν να τα

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο ΙΙ: Το κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου και η επιχώρια προσαρμογή
του
πουλήσουν. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το σύνολο του
δικτυακού τόπου λειτουργεί ως μέσο διαφήμισης.
Η παρούσα έρευνα, όπως έχουμε προαναφέρει (βλ. εισαγωγή, υποενότητα 2),
εστιάζεται στην παρατήρηση της επιχώριας προσαρμογής των αρχικών σελίδων των
υπό μελέτη δικτυακών τόπων, οι οποίες εξετάζονται ως κείμενα με προτρεπτική
λειτουργία, καθώς παρουσιάζουν έντονα κοινά στοιχεία με το έντυπο μέσο της
διαφήμισης, τόσο σε μορφικό, όσο και σε γλωσσικό επίπεδο. Όπως αναφέρουν οι
Gambier και Suomela-Salmi (2007: 248): «η αρχική σελίδα μας “εισάγει” στο γενικό
περιεχόμενο ενός δικτυακού τόπου και παρέχει τα μέσα και τους συνδέσμους που
απαιτούνται για την πλοήγησή μας σε αυτόν». Οι ίδιοι προσθέτουν ότι η αρχική
σελίδα λειτουργεί ως ένας πίνακας περιεχομένων που επιδιώκει να προσελκύσει και
να κρατήσει την προσοχή του εν δυνάμει επισκέπτη.
Η παρουσία των βασικών μορφικών στοιχείων που απαρτίζουν μία έντυπη
διαφήμιση γίνεται εμφανής μέσα από την παρατήρηση των αρχικών σελίδων
εταιρικών δικτυακών τόπων διεθνών επιχειρήσεων, όπως το εταιρικό όνομα στην
κορυφή της σελίδας και το σλόγκαν, καθώς επίσης στοιχεία για την εταιρεία και
δυνατότητα επικοινωνίας με αυτήν. Πέραν της παρουσίας του ονόματος και του
λογοτύπου της εταιρείας, ο Lautenbacher (2006: section 2) παρατηρεί ότι κοινό τόπο
στις αρχικές σελίδες αποτελεί η έλλειψη ξεκάθαρου ορισμού του εν δυνάμει
αποδέκτη, καθώς και των στόχων τους. Επιπροσθέτως, κατά τον Stockinger (20022003: 31-33, 47-52, 60-61, 183-190) η αρχική σελίδα δεν αποτελεί μόνο το κεντρικό
σημείο πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά επίσης έναν χώρο όπου καθορίζεται η
ταυτότητα του δικτυακού τόπου (αναπαράσταση του ιδίου), καθώς και η εικόνα που
έχει για τον αποδέκτη του (αναπαράσταση του άλλου). Επιπλέον, θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι σχεδόν στο σύνολο των δικτυακών τόπων που εξετάστηκαν
παρατηρήθηκε ο συγκερασμός των γλωσσικών και εικονικών στοιχείων, γεγονός που
ενισχύει την προτρεπτική του λειτουργία, όπως συμβαίνει και στην έντυπη διαφήμιση
(θα εξεταστεί διεξοδικότερα σε ακόλουθο κεφάλαιο, βλ. κεφ. 6)).
Ωστόσο, δεν παύουν να υφίστανται διαφοροποιήσεις και καινοτόμα μορφικά
στοιχεία στις αρχικές σελίδες των δικτυακών τόπων σε σχέση με την έντυπη
διαφήμιση, οι οποίες καθορίζονται από το μέσο στο οποίο εμπεριέχονται (βλ. κεφ.
2.4).
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Η προτρεπτκή λειτουργία της αρχικής σελίδας ενός δικτυακού τόπου γίνεται
περαιτέρω αντιληπτή από τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Πρωταρχικός
στόχος της διαφήμισης ήταν ανέκαθεν να πείσει ή ακόμη και να χειραγωγήσει τον
καταναλωτή, προκειμένου να αγοράσει το διαφημιζόμενο προϊόν ή να επιλέξει τη
διαφημιζόμενη υπηρεσία. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος στα
διαφημιστικά κείμενα παρατηρούνται σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές που εξετάζουμε
πληθώρα

προστακτικών,

ρητορικών

ερωτήσεων,

επίθετα

υπερθετικού

και

συγκριτικού βαθμού, ασάφεια, αμφισημία και πολλά άλλα, τα οποία συναντώνται σε
μεγάλο βαθμό και στις αρχικές σελίδες των εταιρικών δικτυακών τόπων, όπως θα
δούμε και στην πορεία της έρευνας.
Παρατηρώντας το δικτυακό τόπο μίας εταιρείας γίνονται αμέσως ορατές
κάποιες ομοιότητες όσον αφορά στο σκοπό και τη λειτουργία του με το κειμενικό
είδος της διαφήμισης. Στο παράδειγμα που ακολουθεί επιχειρούμε να αναδείξουμε
ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν εμφανή τον προτρεπτικό χαρακτήρα της
αρχικής σελίδας ενός εταιρικού δικτυακού τόπου, ο οποίος έχει προσαρμοστεί
επιχώρια από την αγγλική προς τη γερμανική, την ισπανική, την ιταλική, την
ολλανδική και την ελληνική γλώσσα.
Παράδειγμα 1.
EL
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Εξετάζοντας την ελληνική εκδοχή του δικτυακού τόπου διακρίνουμε αρχικά, το
εταιρικό όνομα και το λογότυπο της εταιρείας, τα οποία θα ήταν επίσης εμφανή σε
οποιαδήποτε έντυπη μορφή προώθησης της εταιρείας και των προϊόντων της. Επίσης,
εμφανής είναι η χρήση της διαφημιστικής μεθόδου AIDA, τα αρχικά της οποίας
αναλύονται ως εξής: Attention (Προσοχή), Interest (Ενδιαφέρον), Desire (Επιθυμία)
και Action (Δράση). Στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο η προσέλκυση της προσοχής
επιτυγχάνεται με τη χρήση του κόκκινου χρώματος και του λογοτύπου now (τώρα). 30
Η λεκτική μονάδα now σε συνδυασμό με το περιεχόμενο του υποτίτλου προκαλεί,
επίσης, το ενδιαφέρον του χρήστη, καθώς του δημιουργεί την αίσθηση ότι του
προσφέρεται μία μεγάλη ευκαιρία για καλή επένδυση. Το συνυποδηλούμενο νόημα
που λανθάνει της δήλωσης θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εξής: «Εάν δεν λάβει
χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα ή ακόμη και τώρα μία επένδυση στα προϊόντα
μας, εσείς ως καταναλωτής ενδεχομένως να χάσετε την ευκαιρία που σας δίνεται,
καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και η προσφορά μπορεί να διαρκέσει
μόνο για λίγες ώρες». Επιπροσθέτως, τα εικονικά στοιχεία στο κάτω μέρος της
σελίδας και δεξιά, τα οποία απεικονίζουν μία γυναίκα που δείχνει να ταξιδεύει και
έναν παγκόσμιο χάρτη, υποστηρίζουν το κειμενικό νόημα της πρότασης The
Vodafone journey (Το ταξίδι της Vodafone). Από το συσχετισμό των παραπάνω
στοιχείων δημιουργείται μία επιθυμία για δράση από τη μεριά του χρήστη, με
αποτέλεσμα να πραγματώνεται διασημειωτικά η διαφημιστική τεχνική AIDA. Αυτή η
κινητοποίηση για δράση εκφράζεται ανοιχτά και με την προστακτική δομή της
πρότασης make the most of now (εκμεταλλευτείτε το παρόν όσο καλύτερα μπορείτε) σε
συνδυασμό με το σημασιολογικό φορτίο της λέξης journey (ταξίδι). Τέλος, η
συγκεκριμένη σελίδα εμφανίζει μεγάλο βαθμό διάδρασης, καθώς ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να εμπλακεί ενεργά καθορίζοντας το προφίλ του και τη χρήση του
προϊόντος που επιλέγει μέσω μίας λίστας επιλογών που του δίνονται, με αποτέλεσμα
να αποκτά μία πιο διαπροσωπική σχέση με την εταιρεία και να προδιατίθεται θετικά
απέναντι σε αυτήν.
Στα προς ανάλυση παραδείγματα, η μετάφραση των αγγλικών και γαλλικών εκφράσεων στην
ελληνική γλώσσα, η οποία δίνεται σε παρένθεση, είναι κατά λέξη προκειμένου να κατανοήσει ο
αναγνώστης την ακριβή διατύπωση στην ξένη γλώσσα. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, η
μετάφραση έχει γίνει από την γράφουσα.
30
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Στην αρχική σελίδα του εν λόγω δικτυακού τόπου παρατηρούμε, λοιπόν, ότι
εντοπίζονται αρκετά στοιχεία προτροπής του αποδέκτη, τα οποία υποστηρίζουν την
ενσωμάτωση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους στον τύπο του οπτικοακουστικού
με την λειτουργία της προτροπής να υπερισχύει. Θα εξετάσουμε το θέμα αυτό
διεξοδικότερα σε ακόλουθα κεφάλαια (κεφ 4, 5 και 6).
Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση του υλικού θεωρούμε απαραίτητη την
διατύπωση των υποθέσεων εργασίας που θα αποτελέσουν τον βασικό άξονα γύρω από
τον οποίο θα εκτυλιχθεί η έρευνα. Οι υποθέσεις που διατυπώνουμε έχουν προκύψει
από την παρατήρηση των μεταφρασμάτων στα τρία υπό μελέτη επιχώρια. Μέσα από
την ανίχνευση των σημείων διαφοροποίησης μεταξύ των τριών εκδοχών, τόσο σε
γλωσσικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε το έργο του
ειδικού της επιχώριας προσαρμογής συνυπολογίζοντας το εξωκειμενικό πλαίσιο στο
οποίο λαμβάνει χώρα. Ωστόσο, ξεκινάμε το εγχείρημά μας έχοντας πλήρη γνώση της
αδυναμίας επίτευξης πλήρους αντικειμενικότητας, καθώς, όπως αναφέρει ο Hermans
(1999: 36), οποιοδήποτε γλωσσικό εκφώνημα, συμπεριλανομένων των περιγραφών,
ενέχει τροπικότητα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ουδετερότητά τους. Όπως
υπογραμμίζει ο συγγραφέας (ό.π), ο μεταφρασεολόγος παρατηρεί και σχολιάζει από
μία

συγκεκριμένη

θέση

και

οποιοσδήποτε

ισχυρισμός

ουδετερότητας

ή

αντικειμενικότητας συνιστά από μόνος του μία δήλωση που εμπεριέχει ιδεολογία.

Υποθέσεις εργασίας
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαδικασία της επιχώριας
προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων, όπως παρουσιάστηκαν στο
θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας και παρατηρώντας σε ένα πρώτο επίπεδο το
υπό μελέτη δείγμα, οδηγούμαστε σε κάποια ερωτήματα, τα οποία θα επιχειρήσουμε
να εξετάσουμε και να αναλύσουμε στην παρούσα μελέτη.
Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι διεθνείς εταιρείες υιοθετούν
διαφορετικές στρατηγικές προώθησης των προϊόντων τους στις διάφορες γλωσσικές
εκδοχές προκύπτει το ακόλουθο ερώτημα:


υφίστανται διαφορετικά επίπεδα επιχώριας προσαρμογής του
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περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής των εταιρικών
δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο;
Μία πρώτη παρατήρηση των υπό μελέτη διεθνών εταιρικών δικτυακών μας οδήγησε
στον εντοπισμό διαφορετικών επιπέδων επιχώριας προσαρμογής. Αυτή η
διαπίστωση γέννησε νέα ερωτήματα όπως:


ποια

είναι

τα

επίπεδα

επιχώριας

προσαρμογής

που

εντοπίζονται;


με ποια συχνότητα εμφανίζονται;



τι φανερώνουν για τη γενικότερη στρατηγική απόδοσης που
υιοθετείται;



πώς συσχετίζονται με τη στρατηγική προώθησης της
εταιρείας;

Επιπροσθέτως, ο εντοπισμός διαφορετικών επιπέδων επιχώριας προσαρμογής, κυρίως
σε επίπεδο περιεχομένου, μας έκανε να αναρωτηθούμε:


με ποιο τρόπο αποδίδονται οι κατηγορίες του περιεχομένου
ενός δικτυακού τόπου;



πώς διαφοροποιείται η επιλογή του περιεχομένου μεταξύ των
γλωσσικών εκδοχών;



πώς μπορεί να συσχετιστεί η απόδοση του περιεχομένου με τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος;

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ανωτέρω ερωτήματα η μελέτη μας θα εστιαστεί,
αρχικά, στο μακροεπίπεδο, καθώς το γενικότερο περιεχόμενο και η αρχιτεκτονική
δομή των δικτυακών τόπων θα αποτελέσουν τα αρχικά αντικείμενα ανάλυσής μας.
Ωστόσο, πρόθεσή μας είναι να εμβαθύνουμε και στο μικροεπίπεδο του
κειμενικού μας υλικού, προκειμένου να εξετάσουμε ζητήματα που άπτονται της
απόδοσης, τόσο των γλωσσικών, όσο και των μη γλωσσικών στοιχείων ενός
δικτυακού τόπου. Δεδομένου ότι θεωρήσαμε κατάλληλη την ένταξη του κειμενικού
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του
είδους του δικτυακού τόπου στον οπτικοακουστικό κειμενικό τύπο με έντονα στοιχεία
προτρεπτικής λειτουργίας, καθίσταται αναγκαία η εξέταση των ακόλουθων ζητημάτων:


ποιες στρατηγικές προτροπής εντοπίζονται στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή;



με ποια γλωσσικά μέσα πραγματώνεται η κάθε στρατηγική και
ποιες είναι οι τεχνικές απόδοσής τους στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή;



πώς συσχετίζεται η απόδοση των γλωσσικών μέσων καθώς
και η γενικότερη προτρεπτική στρατηγική που υιοθετείται με
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων;

Επιπροσθέτως, τα κειμενικά χαρακτηριστικά του πολυτροπικού κειμένου (όπως
παρατηρήθηκε στην υποενότητα 2.4) οδηγούν σε ερωτήματα που αφορούν στην
απόδοσή του σε άλλα επιχώρια όπως:


ποιές είναι οι τεχνικές προσαρμογής καθώς και η γενικότερη
στρατηγική προσαρμογής που υιοθετείται από τους ειδικούς
στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων,
τόσο σε γλωσσικό, όσο και σε μη γλωσσικό επίπεδο;



πώς

συσχετίζονται

οι

προσαρμοστικές

τεχνικές

που

υιοθετούνται με την προτρεπτική λειτουργία του κειμενικού
είδους του δικτυακού τόπου;
Οι ανωτέρω προβληματισμοί θα καθοδηγήσουν την έρευνά μας και θα αποτελέσουν
τα βασικά σημεία παρατήρησης και ανάλυσης τόσο σε μακροεπίπεδο όσο και σε
μικροεπίπεδο. Σύμφωνα με τους O’ Halloran και Smith (accepted for publication: 8),
κατά την μελέτη πολυτροπικών κειμένων καθίσταται απαραίτητος ο συνδυασμός,
τόσο χαμηλών, όσο και υψηλών επιπέδων ανάλυσης. Αυτόν τον συνδυασμό θα
εφαρμόσουμε και στη δική μας έρευνα υιοθετώντας μια αναλυτική οπτική, όπου
στόχος μας είναι να περάσουμε από την ανάλυση σε επίπεδο αρχιτεκτονικής δομής
και περιεχομένου (μακροεπίπεδο) στην εξέταση των γλωσσικών και οπτικών
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του
στοιχείων που εντοπίζονται (μικροεπίπεδο), με απώτερο στόχο την εστίαση στο
γλωσσικό

φαινόμενο

που

εμφανίζει

την

μεγαλύτερη

συχνότητα.
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Μέρος Β’: Διαγλωσσική ανάλυση της μακροδομής και των
προτρεπτικών μέσων του εταιρικού δικτυακού τόπου

Κεφάλαιο III
Μία πολιτισμική προσέγγιση της απόδοσης του περιεχομένου
3.1. Εισαγωγή

Τα μακροδομικά στοιχεία του κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου που
εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι η αρχιτεκτονική δομή της αρχικής του σελίδας,
καθώς και το περιεχόμενό της ή διαφορετικά οι κατηγορίες των συνδέσμων που
περιλαμβάνονται σε αυτήν. Ο λόγος εστίασης της έρευνάς μας στα δύο αυτά στοιχεία
συνίσταται στο γεγονός ότι και τα δύο συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της
τελικής εικόνας που προσλαμβάνει ο χρήστης και αποτελούν δύο βασικά μέσα
προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντός του. Δεδομένου ότι ο κάθε
επιχώρια προσαρμοσμένος δικτυακός τόπος απευθύνεται σε ένα κοινό με ιδιαίτερα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών
γλωσσικών εκδοχών που εξετάζουμε κατά την απόδοση τόσο της αρχιτεκτονικής
δομής όσο και των κατηγοριών περιεχομένου. Επίσης, παρατηρήθηκαν διάφορα
επίπεδα επιχώριας προσαρμογής ανάλογα με τον τρόπο που αποδίδονται κάθε φορά
τα εν λόγω μακροδομικά στοιχεία.
Για το λόγο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε αρχικά, να
ανιχνεύσουμε τα επίπεδα επιχώριας προσαρμογής που απαντώνται στις ελληνικές
γλωσσικές εκδοχές του δικτυακού μέσου με απώτερο στόχο να εντοπιστούν οι
προσαρμοστικές στρατηγικές που τείνουν να υπερτερούν. Στη συνέχεια, υιοθετώντας
τη μεθοδολογία των Singh και Baack (2004), θα επιδιώξουμε να συσχετίσουμε τις
επιλογές των ειδικών που αφορούν στο περιεχόμενο με τις πολιτισμικές διαστάσεις
του Hofstede (1991). Η ανάλυσή μας σε επίπεδο μακροδομής αναμένεται να
αναδείξει εάν οι ειδικοί του χώρου σέβονται τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
ελλήνων καταναλωτών ή εάν τείνουν να υιοθετήσουν μία στρατηγική τυποποίησης
και ομογενοποίησης παραβλέποντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες τους.

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Μία πολιτισμική προσέγγιση της απόδοσης του περιεχομένου

3.2. Επίπεδα προσαρμογής
Ο δικτυακός τόπος μίας διεθνούς εταιρείας, αποτελεί, όπως προαναφέραμε (βλ. κεφ.
2.5), σημαντικό εργαλείο προώθησής της και μπορεί να ενταχθεί στον τύπο του
οπτικοακουστικού κειμένου (Reiss 1971/2002 :42-63) με εμφανή στοιχεία
προτρεπτικής λειτουργίας, γεγονός που συνεπάγεται αρκετές ομοιότητες με
προτρεπτικά κείμενα, όπως αυτά της διαφήμισης. Για το λόγο αυτό, προτού
εξετάσουμε τα επίπεδα επιχώριας προσαρμογής που εντοπίζονται στο υπό μελέτη
δείγμα, θα υπενθυμίσουμε τα επίπεδα μετάφρασης που έχουν εντοπιστεί στο
κειμενικό είδος της διαφήμισης.
Αρχικά, οι Smith και Klein-Braley (1995: 182-183) έχουν ομαδοποιήσει τις
μεταφραστικές προσεγγίσεις της διαφήμισης στις πέντε ακόλουθες κατηγορίες:31


Μην αλλάζετε τη διαφήμιση: Διατηρείστε τα γραφικά και το κείμενο

Η συγκεκριμένη στρατηγική υιοθετείται στις περιπτώσεις όπου το εταιρικό όνομα
είναι πολύ ισχυρό και το προϊόν δε χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη από γλωσσικά
στοιχεία.

Συναντάται

συνήθως

σε

προϊόντα

για

τα

οποία

επιλέγεται

η

συναισθηματική προσέγγιση π.χ αρώματα, τσιγάρα, αλκοόλ, μαλακά ποτά, τζην, cds
κ.α. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η συγκεκριμένη μεταφραστική στρατηγική είναι
επιχειρηματίες και νέοι (de Mooij 1994: 200).


Εξάγετε τις διαφημίσεις: χρησιμοποιείστε τα θετικά στερεότυπα που έχουν
επικρατήσει για τον πολιτισμό πηγή διατηρώντας το λογότυπο, το σλόγκαν κ.α
του αρχικού κειμένου. Εάν κρίνεται απαραίτητο δημιουργείστε ένα επιπρόσθετο
αντίγραφο στη γλώσσα στόχο.

Σε αυτήν την περίπτωση η πολιτισμική προέλευση του προϊόντος θεωρείται
προτέρημα και γι’ αυτό το λόγο τονίζεται στη διαφήμιση. Παράλληλα, δημιουργείται
μία επιπρόσθετη απήχηση στο αντίγραφο της γλώσσας της αγοράς στόχου.


Ευθεία μετάφραση

31







Οι πέντε κατηγορίες στην αγγλική έχουν ως εξής:
Do not change advertisement
Export advertisements
Straight translation
Adaptation
Revision
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Σε επίπεδο διεθνούς προώθησης, η συγκεκριμένη στρατηγική εμφανίζει το μικρότερο
βαθμό συχνότητας και προτίμησης. Θεωρείται ακατάλληλη, λόγω του ότι δεν
κατορθώνει να προσαρμοστεί στις πολιτισμικές ανάγκες της νέας αγοράς και
εντοπίζεται σε κείμενα χαμηλότερου επιπέδου (π.χ τουριστικό υλικό, φυλλάδια
ξενοδοχείων κ.α).

Προσαρμογή: διατηρήστε τα οπτικά στοιχεία, αλλάξτε το κείμενο σε μικρό ή



μεγάλο βαθμό
Στην εν λόγω τεχνική, λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες προσαρμογές αναφορικά με
τις ανάγκες και τις προσδοκίες των αποδεκτών, τις πολιτισμικές νόρμες και το
πλαίσιο αναφοράς και η συγκεκριμένη αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική των
διεθνών διαφημιστών.
Αναθεώρηση: διατηρείστε τα οπτικά, γράψτε νέο κείμενο



Αυτή η στρατηγική είναι λίγο προβληματική, λόγω του ότι τα οπτικά στοιχεία μίας
καμπάνιας έχουν σχεδιαστεί βάσει συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής κι
έτσι, το μήνυμα δεν μπορεί να αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό από την αρχική ιδέα.
Ωστόσο, θεωρείται ευκολότερη η αναδημιουργία επί τη βάσει ενός προϋπάρχοντος
αρχικού κειμένου παρά η εκ νέου δημιουργία.
Παραταύτα, υφίστανται και προϊόντα, τα οποία έχουν απήχηση για
διαφορετικούς λόγους, ανάλογα με τον πολιτισμό. Έτσι, για παράδειγμα, οι Γαλλίδες
πίνουν μεταλλικό νερό για να διατηρήσουν λεπτή τη σιλουέτα τους, ενώ οι
Γερμανίδες το πίνουν λόγω του ότι είναι υγιεινό. Αντίστοιχα, οι αγγλίδες το
επιλέγουν επειδή θεωρούν ότι είναι της μόδας (de Mooij 1994: 218). Κατά συνέπεια,
μέσω της διαφημίσης δίνεται έμφαση σε διαφορετικούς προωθητικούς στόχους,
ανάλογα με τη χώρα, ενώ η εικόνα μπορεί να διατηρείται ίδια και στις τρεις εκδοχές
π.χ ένα μπουκάλι.
Σύμφωνα, με τις συγγραφείς, υπάρχει και έκτη στρατηγική, η οποία, ωστόσο, δεν
ονομάζεται:

Οι

ανεξάρτητες

επιχώριες

διαφημιστικές

καμπάνιες

παράγουν

διαφορετικές διαφημίσεις με διαφορετικά οπτικά στοιχεία και κείμενα για την κάθε
χώρα.
Επίσης, οι Jettmarova, Piotrowska και Zauberga (1995: 187) αναφέρονται σε τρεις
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κυρίαρχες μεταφραστικές στρατηγικές των διαφημίσεων: 32


ολική μεταφορά = κυριολεκτική απόδοση (διατηρούνται οι εικόνες και το
σημασιολογικό περιεχόμενο και δίνεται έμφαση στα εξωτικά στοιχεία του
πρωτοτύπου)



μετάφραση με ελάχιστες αλλαγές = διαφημιστικός συμβιβασμός= μερική
προσαρμογή (διάφορα επίπεδα απόκλισης από το πρωτότυπο, εν μέρει
προσαρμοσμένος λόγος)



προσαρμοσμένη μετάφραση = πολιτισμική μετεμφύτευση = ολική προσαρμογή
(οι εικόνες και το κείμενο τροποποιούνται έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη
απήχηση προς το κοινό, αλλαγή εικόνας και ήχου ή κειμένου σύμφωνα με τα
επιχώρια χαρακτηριστικά)

Οι ίδιες (Jettmarova, Piotrowska και Zauberga 1995: 187) σημειώνουν ότι, σύμφωνα
με τους Hervey και Higgins (1992: 28-35),:
Η ολική μεταφορά και η προσαρμογή αποτελούν τα δύο άκρα
της γραμμικής απεικόνισης της μεταφραστικής πολιτικής και
μεταξύ των δύο παρεμβάλλονται ποικίλοι βαθμοί απόκλισης από
την αρχική διαφήμιση.

Κάτι τέτοιο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κάθε περίπτωση διαφήμισης ή
προώθησης γενικότερα είναι ξεχωριστή και η στρατηγική που υιοθετείται
ενδεχομένως να αποτελεί υβρίδιο των ανωτέρω μεταφραστικών επιπέδων.
Και οι δύο ανωτέρω κατηγοριοποιήσεις μεταφραστικών στρατηγικών στη
διαφήμιση αναδεικνύουν μία διαβάθμιση από την έμφαση στο κείμενο πηγή προς την
έμφαση στο κείμενο στόχος. Κάτι αντίστοιχο διακρίνεται και σε ομαδοποιήσεις
στρατηγικών που αφορούν στην επιχώρια προσαρμογή είτε λογισμικού είτε
δικτυακών τόπων.
Σύμφωνα με τον Brooks (2000: 48-49), τα επίπεδα επιχώριας προσαρμογής
λογισμικού στην Microsoft διαμορφώνονται βάσει του μεγέθους της αγοράς στην
οποία απευθύνονται και έχουν ως εξής:


Συμβατό (Εnabled): Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν
κείμενα στη δική τους γλώσσα, αλλά το περιβάλλον χρήστη του
λογισμικού και των κειμένων παραμένουν στην αγγλική.

32





Οι τρεις κυρίαρχες μεταφραστικές στρατηγικές στην αγγλική έχουν ως εξής:
Major transfer = literalness
Translation with minimum changes = advertising compromise = partial adaptation
Adapted translation = cultural translplantation = total adaptation
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Επιχώρια προσαρμοσμένο (Localised): Το περιβάλλον χρήστη και τα
γλωσσικά στοιχεία μεταφράζονται, αλλά τα εργαλεία και το
περιεχόμενο που αφορούν στη συγκεκριμένη γλώσσα παραμένουν
στην αγγλική.



Πλήρως προσαρμοσμένο (Αdapted): Τα γλωσσικά εργαλεία, το
περιεχόμενο και οι λειτουργίες του λογισμικού αναθεωρούνται ή
αναδημιουργούνται για την αγορά στόχο.

Διαπιστώνεται, επομένως, και πάλι μία πορεία κλιμάκωσης από τον ελάχιστο βαθμό
προσαρμογής (έμφαση στο κείμενο πηγή) προς τον μέγιστο (έμφαση στο κείμενο
στόχος).
Με βασικό κριτήριο τη γλωσσική πολιτική που ακολουθείται από τους
δικτυακούς τόπους ο Schewe (2001) προτείνει μία διάκριση μεταξύ μονόγλωσσων,
δίγλωσσων και πολύγλωσσων δικτυακών τόπων περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο,
την επιχώρια προσαρμογή μόνο σε γλωσσικά θέματα.
Ο ανωτέρω διαχωρισμός εμπλουτίζεται με τον συνυπολογισμό του βαθμού
προσαρμογής του πολιτισμικού στοιχείου στην κατηγοριοποίηση των Singh και
Pereira (2005: 10-15), οι οποίοι εντοπίζουν πέντε επίπεδα προσαρμογής σε επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους, όπως διαφαίνεται παρακάτω:


Τυποποιημένοι δικτυακοί τόποι (Standardized Web Sites)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται οι δικτυακοί τόποι όπου
διατηρείται το ίδιο διαδικτυακό περιεχόμενο, τόσο για τους επιχώριους,
όσο και για τους διεθνείς χρήστες. Δεν διαπιστώνεται καμία προσπάθεια
προσέγγισης

των

διεθνών

καταναλωτών

μέσω

μετάφρασης,

διεθνοποίησης ή επιχώριας προσαρμογής.


Εν μέρει προσαρμοσμένοι επιχώρια δικτυακοί τόποι (Semi-

localised Web Sites)
Στους δικτυακούς τόπους της εν λόγω κατηγορίας παρέχονται
πληροφορίες για επικοινωνία με τα υποκαταστήματα της εταιρείας στην
κάθε χωρά και δίνονται ελάχιστα στοιχεία που θα μπορούσαν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διεθνών καταναλωτών.


Eπιχώρια προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι (Localised Web Sites)

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει δικτυακούς τόπους οι οποίοι
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αναπτύσσουν ξεχωριστές ιστοσελίδες για την κάθε χώρα και
περιλαμβάνουν μεταφράσεις όπου θεωρείται απαραίτητο.


Υψηλού βαθμού επιχώρια προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι

(Highly Localised Web Sites)
Οι δικτυακοί τόποι αυτής της κατηγορίας αναπτύσσονται σε ξεχωριστή
διαδικτυακή

διεύθυνση

με

μεταφράσεις,

όπου

χρειάζεται,

και

εμπεριέχουν υψηλά επίπεδα επιχώριας προσαρμογής αναφορικά με
επιχώριες πληροφορίες, όπως η ώρα, η ημερομηνία, ο ταχυδρομικός
κώδικας, οι μορφές των αριθμών κ.α.


Πολιτισμικά

προσαρμοσμένοι

δικτυακοί

τόποι

(Cultuarally

customized Web Sites)
Ο σχεδιασμός των εν λόγω δικτυακών τόπων αντανακλά μία διείσδυση
στον πολιτισμό της αγοράς στόχου και η πλήρης πολιτισμική
προσαρμογή εμπεριέχει τρία επίπεδα: την πρόσληψη, το συμβολισμό και
τη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τους συγγραφείς (Singh και Pereira 2005:
15), μία μόνο περίπτωση δικτυακού τόπου βρέθηκε να πλησιάζει το
συγκεκριμένο επίπεδο προσαρμογής (www.ikea.com), γεγονός που οι
ίδιοι αποδίδουν στην έλλειψη θεωρητικού πλαισίου για το σχεδιασμό
των δικτυακών τόπων, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης πολιτισμική
προσαρμογή.
Συγκρίνοντας τις κατηγορίες επιχώριας προσαρμογής λογισμικού και δικτυακών
τόπων, όπως έχουν αναπτυχθεί από τον Brooks (2000: 48-49) και τους Singh και
Pereira (2005: 10-15) αντίστοιχα, με αυτές που αφορούν στη μετάφραση της
διαφήμισης (Smith και Klein-Braley 1995: 182-183 και Jettmarova, Piotrowska και
Zauberga 1995: 187) διαπιστώνουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η μεταφραστική
διαδικασία εκτείνεται από ελάχιστες ή και καθόλου αλλαγές, αναφορικά με τα
γλωσσικά και μη γλωσσικά στοιχεία, έως την πλήρη αναπροσαρμογή ή και
αναδημιουργία του αρχικού κειμενικού υλικού. Με εξαίρεση την κατηγοριοποίηση
των Smith και Klein-Braley (1995: 182-183), όπου το έσχατο επίπεδο προσαρμογής
που εμπεριέχει πλήρη αλλαγή των εικονικών και γλωσσικών στοιχείων δεν
ονομάζεται, σε όλες τις υπόλοιπες ταξινομίες περιλαμβάνεται μία κατηγορία πλήρους
προσαρμογής (προσαρμοσμένη μετάφραση, πλήρως προσαρμοσμένο, πολιτισμικά
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προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι), η οποία οδηγεί στη δημιουργία κειμένων που
μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις ανάγκες του κοινού στόχος, το
οποίο εμφανίζει ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.
Στην ενότητα που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τα επίπεδα
επιχώριας προσαρμογής τα οποία αναφέρουμε ως τρόπους απόδοσης, τόσο της
αρχιτεκτονικής δομής, όσο και του περιεχομένου των δικτυακών τόπων του υπό
μελέτη υλικού, δηλαδή διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων που έχουν προσαρμοστεί
προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριο. Επίσης, θα επιδιώξουμε να
συσχετίσουμε τη συχνότητα εμφάνισής των εν λόγω τεχνικών απόδοσης με τα
ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων.

3.3. Τεχνικές απόδοσης της αρχιτεκτονικής δομής και του
περιεχομένου33
Οι κατηγορίες απόδοσης που εντοπίστηκαν σε επίπεδο δομής και περιεχομένου κατά
το πέρασμα προς την ελληνική γλωσσική εκδοχή στο υπό μελέτη δείγμα είναι: α) η
πιστή απόδοση, β) η αυτούσια απόδοση, γ) η δίγλωσση απόδοση, δ) η μερική
προσαρμογή και ε) η πλήρης προσαρμογή.

3.3.1.

Πιστή

απόδοση

της

αρχιτεκτονικής

δομής

και

του

περιεχομένου
Η τεχνική της πιστής απόδοσης συνίσταται στη διατήρηση της εικονικής και
αρχιτεκτονικής δομής του δικτυακού τόπου, καθώς και όλων των κατηγοριών
περιεχομένου που εντοπίζονται σε αυτόν και στα τρία επιχώρια. Συχνά,
παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο περιεχομένου, οι οποίες αφορούν,
είτε στο σλόγκαν της εταιρείας, είτε στην προώθηση διαφορετικών μοντέλων της

Για την αναφορά στην έννοια της μεταφοράς (transfer) μακροδομικών στοιχείων από τη μία
οπτικογλωσσική εκδοχή στην άλλη επιλέχθηκε ο όρος απόδοση. Αν και σε αυτό το σημείο η έρευνά
μας δεν εστιάζεται στην επιλογή των γλωσσικών όρων του μεταφράσματος παρά στη λήψη
αποφάσεων αναφορικά με τη διατήρηση ή παράλειψη συγκεκριμένων στοιχείων δομής και
περιεχομένου η χρήση του όρου μεταφορά δεν προτιμήθηκε προς αποφυγήν σύγχυσης με το ρητορικό
σχήμα της μεταφοράς, το οποίο αναλύεται διεξοδικά σε ακόλουθα κεφάλαια. Επίσης, με τη χρήση του
όρου απόδοση για κάθε τύπο μεταφοράς (σε επίπεδο, είτε μακροδομής, είτε μικροδομής) διατηρείται
μία συνέπεια στη χρήση της μεταγλώσσας της παρούσας διατριβής.
33
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εταιρείας στην κάθε γλωσσική εκδοχή. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, παρά τη
διαφοροποίηση του σλόγκαν στην ελληνική γλωσσική εκδοχή (Ζήστε χωρίς σύνορα),
η συνολική εικόνα της αρχικής σελίδας είναι πανομοιότυπη και στις τρεις γλωσσικές
εκδοχές.
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3.3.2. Αυτούσια απόδοση της αρχιτεκτονικής δομής και του
περιεχομένου
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Στις περιπτώσεις όπου επιλέγεται η τεχνική της αυτούσιας απόδοσης παρατηρούμε
διατήρηση, τόσο της αρχιτεκτονικής δομής, όσο και του γλωσσικού κώδικα, συνήθως
του αγγλικού δικτυακού τόπου, στην εκδοχή που απευθύνεται προς το ελληνικό
κοινό. Η διατήρηση της αγγλικής γλώσσας, άλλοτε είναι:
α) πλήρης,

2.
EL

(www.samsonite.com)
και άλλοτε
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β) μερική.
Ένα τέτοιο παράδειγμα εντοπίζεται στο δικτυακό τόπο εταιρείας ειδών σπιτιού, όπου,
αν και στο δικτυακό τόπο που απευθύνεται προς το ελληνικό κοινό διατηρείται η
αγγλική γλώσσα, παρατηρείται προσαρμογή της ιδιοπολιτισμικής έννοιας του
νομίσματος με την εναλλαγή από λίρα σε ευρώ:
3.
Free shipping from £100 (EN)
Free shipping from 150€ (EL)
(www.zarahome.com)

3.3.3. Δίγλωσση απόδοση
Στην τεχνική της δίγλωσσης απόδοσης εντάσσονται οι περιπτώσεις, όπου
διαπιστώνεται παράλληλη χρήση δύο γλωσσικών κωδίκων. Στο παράδειγμα που
ακολουθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού δικτυακού τόπου είναι στην
αγγλική γλώσσα, παρατηρείται επιλεκτική μετάφραση κάποιων συνδέσμων στην
ελληνική (Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον καινούργιο κατάλογο Collection 2008 στα
ελληνικά/Καινούργιο κατάλογο στα ελληνικά! 2008).

4.
EL

(www.pegperego.com)
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3.3.4. Μερική προσαρμογή της αρχιτεκτονικής δομής και του
περιεχομένου
Πολύ συχνά, παρατηρούμε ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει την
τεχνική της μερικής προσαρμογής, κατά την οποία η απόκλιση της αρχιτεκτονικής
δομής ή του περιεχομένου μεταξύ των επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων
εμφανίζεται σε διάφορα επίπεδα και δεν είναι πλήρης, καθώς εξακολουθούν να
υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
παράδειγμα:
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(www.volkswagen.com)

3.3.5. Πλήρης προσαρμογή της αρχιτεκτονικής δομής και του

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Μία πολιτισμική προσέγγιση της απόδοσης του περιεχομένου

περιεχομένου
Στις περιπτώσεις που εντάσσονται στην τεχνική της πλήρους προσαρμογής ο ειδικός
της επιχώριας προσαρμογής προβαίνει σε πλήρη αλλαγή, τόσο της αρχιτεκτονικής
δομής, όσο και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, προκειμένου να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες του κοινού-στόχος με σεβασμό προς τις πολιτισμικές νόρμες που το
χαρακτηρίζουν.
Σύμφωνα με τους Clark et al (2003), η επιχώρια προσαρμογή μπορεί να
αποτελέσει διαδικασία προσαρμογής όλων των στοιχείων ενός δικτυακού τόπου προς
ένα επιχώριο στόχο. Αντίστοιχα, ο Drouin (2003) υποστηρίζει ότι η επιχώρια
προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει μία διεπιστημονική διαδικασία προσαρμογής ενός
προϊόντος πληροφορίας προς τις ανάγκες ή τις προσδοκίες ενός συγκεκριμένου
κοινού στόχος και οι παράγοντες που ωθούν στη διατήρηση ή διαφοροποίηση του
περιεχομένου και της διαμόρφωσης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να μελετηθούν. Η
διαφοροποίηση του περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής ενός δικτυακού
τόπου ίσως αποτελεί ένδειξη μίας διαπολιτισμικής προσέγγισης κατά την επιχώρια
προσαρμογή δικτυακών τόπων, η οποία ξεπερνά τα όρια της μετάφρασης των
γλωσσικών στοιχείων και επεκτείνεται σε πλήρη αλλαγή και ανασχεδιασμό του
δικτυακού τόπου σεβόμενη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του χρήστη στόχος. Στο
ακόλουθο παράδειγμα διαφαίνεται η αλλαγή της αρχιτεκτονικής δομής και του
περιεχομένου, καθώς περνάμε από το ένα επιχώριο στο άλλο.
6.
EN
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3.3.6. Ποσοστά τεχνικών απόδοσης της αρχιτεκτονικής δομής και του
περιεχομένου στην ελληνική εκδοχή
Η συχνότητα εμφάνισης των τεχνικών απόδοσης της δομής και του περιεχομένου στο
πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων προς την ελληνική γλωσσική
εκδοχή αποτυπώνεται σχηματικά στο γράφημα που ακολουθεί:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Γράφημα 3.1: Ποσοστά συχνότητας εμφάνισης των τεχνικών απόδοσης σε επίπεδο
αρχιτεκτονικής δομής και περιεχομένου
Από τα ποσοστά που προέκυψαν, διαφαίνεται μία τάση επιλογής της τεχνικής της
μερικής προσαρμογής κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων στο
ελληνικό επιχώριο, η οποία εντοπίστηκε σε ποσοστό 23%. Ακολουθεί η τεχνική της
αυτούσιας απόδοσης με ποσοστό 18%, ενώ οι τεχνικές της πιστής απόδοσης και της
πλήρους προσαρμογής εντοπίζονται σε ποσοστό 13%. Τελευταία, στις επιλογές των
ειδικών της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων έρχεται η τεχνική της
δίγλωσσης απόδοσης, η οποία εντοπίστηκε σε ποσοστό μόλις 5%.
Το γεγονός ότι η τεχνική που επικρατεί για την επιχώρια προσαρμογή διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο σε μακροεπίπεδο είναι αυτή
της μερικής προσαρμογής αποτελεί ένδειξη της γενικότερης προσαρμοστικής
στρατηγικής που υιοθετείται από τον ειδικό της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τόσο η
δομή, όσο και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, διαφοροποιούνται στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η προσέγγιση του
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ελληνικού κοινού σύμφωνα, πάντοτε, με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες και τις
προσδοκίες που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει για τη συνολική εικόνα του συγκεκριμένου
κειμενικού είδους. Ωστόσο, η προσαρμογή που υφίσταται ο δικτυακός τόπος δεν
είναι πλήρης, γεγονός που αναδεικνύει την πρόθεση του προσαρμοστή να διατηρήσει
στοιχεία των άλλων γλωσσικών εκδοχών και να μην παρουσιάσει ένα πλήρως
διαφοροποιημένο μετάφρασμα. Διαπιστώνουμε επομένως, ότι οι προσαρμοστικές
επιλογές του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής προς το ελληνικό επιχώριο
καθοδηγούνται από την προσαρμοστική στρατηγική της συνέπειας (Γραμμενίδης
2009), όπως αυτή προκύπτει από την ηθική αρχή της συνέπειας (Nord, 1991a), η
οποία επιτάσσει το σεβασμό, τόσο ως προς τις προσδοκίες των παραληπτών του
τελικού μεταφράσματος, όσο και ως προς τις προθέσεις του δημιουργού του αρχικού
κειμένου.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σε μεγάλο ποσοστό
του υπό μελέτη δείγματος εντοπίζεται και η τεχνική της αυτούσιας απόδοσης της
δομής και του περιεχομένου. Οι λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης τεχνικής
ενδεχομένως να συνίστανται α) σε διατήρηση εξ ανάγκης της αρχικής στρατηγικής
προώθησης της εταιρείας (στρατηγική της διεθνοποίησης) προς αποφυγήν
επιπρόσθετου κόστους στην προωθητική τους καμπάνια και β) σε συνειδητή επιλογή
της συγκεκριμένης προωθητικής στρατηγικής.
Η συχνότητα εμφάνισης της εν λόγω τεχνικής παράλληλα με την τεχνική της
μερικής προσαρμογής αντικατοπτρίζει την ταλάντευση των ειδικών της επιχώριας
προσαρμογής, καθώς και των ίδιων των εταιρειών μεταξύ μίας παλαιότερης μορφής
προωθητικής στρατηγικής, η οποία προωθεί την πολιτισμική ομογενοποίηση και μίας
νέας μορφής της, η οποία επιτάσσει την πολιτισμική διαφοροποίηση. Ανεξάρτητα
από τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής, η οποία θα
λέγαμε ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την τεχνική της μερικής προσαρμογής,
μέσω της διατήρησης των ίδιων εικονικών και γλωσσικών στοιχείων σε όλες τις
εκδοχές του δικτυακού τόπου ενισχύεται η διείσδυση του αγγλοαμερικανικού
πολιτισμού στην ελληνική πραγματικότητα και δείχνουν να αγνοούνται οι
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες του ελληνικού κοινού. Το γεγονός ότι,
τόσο το αγγλικό, όσο και το ελληνικό κοινό αντιμετωπίζονται σαν μέλη ενός κοινού
παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος παρουσιάζει κυρίως αγγλοαμερικανικά στοιχεία,
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αναιρεί τον ελληνικό πολιτισμικό χαρακτήρα και συμβάλλει στον επιδέξιο αφανισμό
της ταυτότητας του έλληνα χρήστη. Έγκειται, επομένως, στον ειδικό της επιχώριας
προσαρμογής να ενεργήσει ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής επιλέγοντας μία
προσαρμοστική τεχνική, η οποία θα διασφαλίσει τη διατήρηση του εθνικού
χαρακτήρα των ελλήνων στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου.
Στην ενότητα που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε σε επίπεδο
μακροδομής εάν συνυπολογίζονται τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
ελλήνων χρηστών από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής λαμβάνοντας ως
βασικό κριτήριο τον τύπο των κατηγοριών περιεχομένου που επιλέγονται για το
συγκεκριμένο κοινό.

3.4. Ανάλυση περιεχομένου
Η αλλαγή περιεχομένου κατά το πέρασμα από τη μία γλωσσική εκδοχή στην άλλη σε
μεγάλο αριθμό του δείγματος μας οδηγεί στη διατύπωση της υπόθεσης ότι


στην επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων το περιεχόμενο
αποτελεί ενδείκτη των πολιτισμικών νορμών που χαρακτηρίζουν
το κάθε επιχώριο.

Σύμφωνα με την de Mooij (2003: 181), «όπως συμβαίνει σε οποιαδήποτε
επικοινωνιακή διαδιακασία, τόσο το διαφημιστικό μήνυμα, όσο και τα σχήματα του
καταναλωτή, επηρεάζονται από τον πολιτισμό του και είναι δύσκολη η μεταφορά
μίας διαφήμισης σε άλλους πολιτισμούς χωρίς την κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας τους». Το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για τους δικτυακούς
τόπους, οι οποίοι λειτουργούν ως μέσο διαφήμισης και, κατά συνέπεια, η αλλαγή του
περιεχομένου τους από το ένα επιχώριο στο άλλο καταδεικνύει μία πρόθεση
πολιτισμικής προσαρμογής στις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες του κοινού
στόχος.
Στην προσπάθεια μας να επαληθεύσουμε την παραπάνω υπόθεση προχωρήσαμε
σε μία ανάλυση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων στις τρεις γλωσσικές
εκδοχές, κατά την οποία το περιεχόμενο μελετήθηκε σε επίπεδο κατηγοριών. Με τον
όρο κατηγορία αναφερόμαστε στους διάφορους συνδέσμους που εμπεριέχει ένας
δικτυακός τόπος, όπως για παράδειγμα, προιόντα, νέα, πληροφορίες για την εταιρεία,
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πού θα μας βρείτε κ.α. Κατά τη μελέτη των κατηγοριών εντοπίστηκαν 3 τεχνικές
απόδοσής τους από το ένα επιχώριο στο άλλο:


διατήρηση της κατηγορίας



απαλοιφή της κατηγορίας



προσθήκη νέας κατηγορίας

Υποθέτουμε ότι η επιλογή εμφάνισης ή απουσίας των κατηγοριών στην κάθε
γλωσσική εκδοχή ενέχει κάποια πρόθεση και μπορεί να συσχετιστεί με τις
πολιτισμικές διαστάσεις που έχει αναπτύξει για 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και
της Ελλάδος, ο Hofstede (1991). Η υπόθεσή μας στηρίζεται στην έρευνα των Singh
και Baack (2004), οι οποίοι αναφέρουν ότι η παρουσία συγκεκριμένων διαδραστικών
στοιχείων, πολυμεσικών χαρακτηριστικών και συνδέσμων, όπως πληροφορίες για την
ιεραρχία της εταιρείας, χάρτες ιστοσελίδας, στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του
προϊόντος και πολλά άλλα, αντανακλούν τις πολιτισμικές αξίες των χρηστών
κατατάσσοντάς τους στις πολιτισμικές αξίες που έχει προτείνει ο Hofstede.
Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η πολιτισμική τυπολογία του Hofstede έχει υποστεί
κριτική κυρίως αναφορικά με τη μεθοδολογία και το περιβάλλον στο οποίο
πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, η θεωρία του Ηofstede
θεωρείται κατάλληλη για τη μελέτη της απόδοσης του περιεχομένου σε δικτυακούς
τόπους. Αρχικά, το γεγονός ότι οι πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede έχουν
χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες τους προσδίδει εγκυρότητα και αποδεικνύει τη
σημασία τους στο χώρο της θεωρίας που αφορά στον πολιτισμό. Μέσα από μία
ανασκόπηση 61 μελετών όπου χρησιμοποιούνται οι πολιτισμικές διαστάσεις του
Hofstede, ο Sondergaard (1994) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι πολιτισμικές
διαστάσεις χαρακτηρίζονται από σταθερότητα σε διάφορους πληθυσμούς και
χρονικές περιόδους. Επίσης, σύμφωνα με τον Clark (1990), οι διάφορες πολιτισμικές
τυπολογίες φαίνεται να συμπίπτουν έχοντας ως κοινό παρονομαστή την τυπολογία
του Hofstede. Ακόμη, οι πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede φαίνεται πως μπορούν
να εφαρμοστούν στην μελέτη αξιών και κινήτρων που αφορούν στην κατανάλωση
(de Mooij 1998). Για παράδειγμα, η de Mooij (1998) σε έρευνά της συσχετίζει την
καταναλωτική συμπεριφορά με τις διαστάσεις του Hofstede. Επιπρόσθετα, έχουν
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για να αναδείξουν τις διαπολιτισμικές διαφορές στην
υιοθέτηση και εξάπλωση του διαδικτύου (Pavlou & Chai, 2002). Tέλος, η τυπολογία
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του Hofstede φαίνεται να έχει αποτελέσει έγκυρη βάση για την ανάλυση τοπικών
διαφορών, καθώς επίσης αποτελεσματικό εργαλείο προσαρμογής των δικτυακών
τόπων σε διάφορους πολιτισμούς (Simon 1999, 2001). Kατά συνέπεια, η τυπολογία
του Hofstede φαίνεται να αποτελεί κατάλληλο μέσο ανάλυσης του δικτυακού
περιεχομένου.
Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνά μας υιοθετήσαμε την κατηγοριοποίηση των
πολιτισμικών διαστάσεων που προτείνει ο Hofstede προκειμένου να επιχειρήσουμε
μία ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων στις τρεις γλωσσικές
εκδοχές και στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μία ποσοτική ανάλυση των δεδομένων
που προέκυψαν, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με το
συσχετισμό του περιεχομένου και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του κάθε
επιχωρίου. Για την ομαδοποίηση των κατηγοριών ενός δικτυακού τόπου στις 5
πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede βασιστήκαμε στην ομαδοποίηση που
πραγματοποίησαν οι Singh και Baack (2004) κατά τη συγκριτική μελέτη μεταξύ
αμερικανικών και μεξικάνικων δικτυακών τόπων.
Προκειμένου να γίνουν πιο σαφή τα δεδομένα που αναλύονται ακολουθεί μία
πολύ σύντομη αναφορά στις πολιτισμικές διαστάσεις που προτείνει Hofstede, καθώς
και στις βαθμολογίες που έχουν λάβει τα επιχώρια που μελετώνται στην παρούσα
έρευνα.
Ο Hofstede (1991) ανέπτυξε ένα μοντέλο πέντε διαστάσεων που αφορά σε
εθνικούς πολιτισμούς και το οποίο βοηθάει στην επεξήγηση βασικών διαφορών
μεταξύ των πολιτισμικών αξιών. Το μοντέλο του Hofstede διαχωρίζει τους
πολιτισμούς σύμφωνα με τις ακόλουθες πέντε διαστάσεις:
 απόσταση ισχύος (power distance),
 ατομικότητα/συλλογικότητα (individualism/collectivism),
 ανδρισμός/θηλυκότητα (masculinity/femininity),
 αποφυγή αβεβαιότητας (uncertainty avoidance)
 μακροπρόθεσμος προσανατολισμός (long-term orientation)
Πιο συγκεκριμένα, η πολιτισμική διάσταση της απόστασης ισχύος μετράει το βαθμό,
στον οποίο τα λιγότερο ισχυρά μέλη των οργανισμών και θεσμών (όπως η
οικογένεια) αποδέχονται και θεωρούν δεδομένο τον ανισομερή καταμερισμό της
ισχύος. Κάτι τέτοιο υπονοεί ότι τα επίπεδα κοινωνικής ανισότητας είναι αποδεκτά,
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τόσο από τους ηγέτες, όσο και από τους οπαδούς τους (κοινωνίες με υψηλό βαθμό
απόστασης ισχύος). Βέβαια, όπως αναφέρει ο Ηofstede (1991), η ισχύς και η
ανισότητα αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της κάθε κοινωνίας. Ωστόσο, κάποιες
κοινωνίες εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό ανισότητας από κάποιες άλλες.
Η πολιτισμική διάσταση του ατομισμού αναφέρεται σε κοινωνίες που
διακρίνονται για τους χαλαρούς δεσμούς που επικρατούν στις σχέσεις μεταξύ των
ατόμων: Ο καθένας φροντίζει κυρίως για τον εαυτό του και το άμεσο οικογενειακό
του περιβάλλον. Αντιθέτως, στις κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την
πολιτισμική διάσταση της συλλογικότητας τα άτομα ενσωματώνονται σε ισχυρές
υποομάδες στο πλαίσιο των οποίων αισθάνονται ασφάλεια λόγω της προστασίας που
απολαμβάνουν, με αντάλλαγμα την αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη.
Η διάκριση μεταξύ των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του ανδρισμού και της
θηλυκότητας αφορά στην κατανομή των ρόλων των δύο φύλων, κάτι που αποτελεί και
πάλι ουσιαστικό ζήτημα στο πλαίσιο της κάθε κοινωνίας. Η έρευνα του Hofstede
(1991) έδειξε ότι:
α) οι αξίες των γυναικών διαφέρουν λιγότερο μεταξύ των κοινωνιών
σε σχέση με αυτές των ανδρών και
β) οι αξίες των ανδρών συγκρινόμενες σε διάφορες κοινωνίες
εμφανίζουν δύο αντίθετα άκρα, τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικό
βαθμό έντασης στην κάθε μία.
Έτσι, από τη μία πλευρά, οι αξίες των ανδρών μπορεί να χαρακτηρίζονται από
ανταγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα εμφανίζοντας πολύ μεγάλο βαθμό
διαφοροποίησης από αυτές των γυναικών και, από την άλλη πλευρά, να
προσομοιάζουν με αξίες των γυναικών δίνοντας έμφαση στην φροντίδα και την
μετριοφροσύνη. Η πολιτισμική διάσταση του ανδρισμού αντιπροσωπεύει το πρώτο
άκρο και της θηλυκότητας το δεύτερο.
Η πολιτισμική διάσταση της αποφυγής αβεβαιότητας αναφέρεται στο βαθμό
ανοχής μίας κοινωνίας αναφορικά με την ασάφεια και την αβεβαιότητα. Ουσιαστικά,
αποτελεί ένδειξη του κατά πόσο τα μέλη ενός πολιτισμού αισθάνονται άνετα ή όχι σε
μη δομημένες καταστάσεις, οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά του καινοτόμου,
του άγνωστου, του απροσδόκητου και του διαφορετικού από τα συνηθισμένα. Οι
κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας
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προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα τέτοιου είδους καταστάσεων μέσα
από την εφαρμογή αυστηρών νόμων και μέτρων ασφαλείας και σε θρησκευτικό
επίπεδο, μέσω της πίστης στην απόλυτη Αλήθεια. Αντιθέτως, οι κοινωνίες με χαμηλό
βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας δείχνουν μεγαλύτερη ανοχή προς το διαφορετικό και
προς καινούριες απόψεις και ιδέες, προσπαθούν να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερους
κανόνες και, σε θρησκευτικό επίπεδο, τα μέλη τους χαρακτηρίζονται από σχετικισμό.
Οι διαστάσεις μετρώνται σε μία κλίμακα από το 0 εώς το 100 και το μοντέλο
βασίζεται σε ποσοτική έρευνα η οποία δίνει αριθμητικά αποτελέσματα για 75 χώρες
και περιοχές. Στην παρούσα έρευνα επιλέξαμε να παραλείψουμε την πέμπτη
διάσταση που αφορά στον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό καθώς στις μετρήσεις
που έγιναν αναφορικά με αυτήν δεν συμπεριλήφθηκαν, ούτε η Γαλλία, αλλά ούτε και
η Ελλάδα. Οι διαστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν τις
διαφορές που χαρακτηρίζουν τις ανάγκες και τα κίνητρα των ανθρώπων, τους
τρόπους επικοινωνίας, τη δομή της γλώσσας καθώς και τις μεταφορές και τις έννοιες
που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση και τη λογοτεχνία σε διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με τον Hofstede, τα αριθμητικά αποτελέσματα για το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ελλάδα είναι τα ακόλουθα:
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόσταση ισχύος (PDI)

35

Ατομικότητα

(IDV)

89

Ανδρισμός

(MAS)

66

Αποφυγή αβεβαιότητας (UAI)

35

Πίνακας 3.1: Αριθμητικά αποτελέσματα των πολιτισμικών διαστάσεων για το
Ηνωμένο Βασίλειο.
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Γράφημα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση των αριθμητικών αποτελεσμάτων αναφορικά
με τις πολιτισμικές διαστάσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΓΑΛΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόσταση ισχύος (PDI)

68

Ατομικότητα

(IDV)

71

Ανδρισμός

(MAS)

43

Αποφυγή αβεβαιότητας (UAI)

86

Πίνακας 3.2: Αριθμητικά αποτελέσματα των πολιτισμικών διαστάσεων για τη Γαλλία.

Γράφημα 3.3: Σχηματική αναπαράσταση των αριθμητικών αποτελεσμάτων αναφορικά
με τις πολιτισμικές διαστάσεις για τη Γαλλία.
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ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόσταση ισχύος (PDI)

60

Ατομικότητα

(IDV)

35

Ανδρισμός

(MAS)

57

Αποφυγή αβεβαιότητας (UAI)

112

Πίνακας 3.3: Αριθμητικά αποτελέσματα των πολιτισμικών διαστάσεων για την
Ελλάδα.

Γράφημα 3.4: Σχηματική αναπαράσταση των αριθμητικών αποτελεσμάτων αναφορικά
με τις πολιτισμικές διαστάσεις για την Ελλάδα.
Οο
Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρούμε να συνοψίσουμε τις μετρήσεις του Hofstede
(1991) αναφορικά με τις τέσσερις πρώτες πολιτισμικές διαστάσεις, όπως
διαμορφώνονται στους τρεις υπό μελέτη πολιτισμούς:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Απόσταση ισχύος (PDI)

35

68

60

Ατομικότητα

(IDV)

89

71

35

Ανδρισμός

(MAS)

66

43

57

35

86

112

Αποφυγή αβεβαιότητας (UAI)
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Πίνακας 3.4: Συγκριτικά αριθμητικά αποτελέσματα των πολιτισμικών διαστάσεων για
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφορικά με την πολιτισμική διάσταση της απόστασης
ισχύος, αναμένεται οι γαλλικοί δικτυακοί τόποι του υπό μελέτη δείγματος να
παρουσιάζουν περισσότερα στοιχεία που καταδεικνύουν μεγάλο βαθμό απόστασης
ισχύος σε σχέση με τους ελληνικούς και πολύ περισσότερο με τους αγγλικούς
δικτυακούς τόπους. Υιοθετώντας την ομαδοποίηση των Singh και Baack (2004) οι
κατηγορίες των δικτυακών τόπων που καταμαρτυρούν μεγαλύτερο βαθμό απόστασης
ισχύος είναι αυτές που αναφέρονται στην ιεραρχία της εταιρείας, σε βραβεία που
τυχόν έχει λάβει, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν στην ποιότητά της. Επίσης,
η ύπαρξη πληροφοριών για την κατάταξη της εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές
της και για τους τίτλους των προσώπων της διοίκησης αποτελούν ένδειξη μεγάλου
βαθμού απόστασης ισχύος.
Από την ανάλυση περιεχομένου που έγινε στο δείγμα της δικής μας έρευνας
στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλωσσική εκδοχή, οι κατηγορίες που
εντοπίστηκαν και που σχετίζονται με την απόσταση ισχύος, καθώς και η συχνότητα
εμφάνισής τους είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για την
εταιρεία
Βραβεία που
απονεμήθηκαν στην
εταιρεία
Κατάταξη της
εταιρείας
ΣΥΝΟΛΟ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

105

119

108

6

12

16

6

12

6

117

143

130

Πίνακας 3.5: Αριθμητικά αποτελέσματα των κατηγοριών συνδέσμων που σχετίζονται
με την απόσταση ισχύος
Όπως ήταν αναμενόμενο, παρατηρείται ότι η συχνότητα εμφάνισης των κατηγοριών
που σχετίζονται με την απόσταση ισχύος είναι μεγαλύτερη στους γαλλικούς
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δικτυακούς τόπους, ενώ ακολουθούν οι ελληνικοί και στη συνέχεια οι αγγλικοί
δικτυακοί τόποι. Επομένως, η ύπαρξη ή μη κάποιων κατηγοριών στους επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους φαίνεται πως δεν είναι τυχαία, αλλά
συσχετίζεται με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες των χρηστών
τους.
Προχωρώντας στην πολιτισμική διάσταση της ατομικότητας, μπορούμε να
πούμε ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις του G. Hofstede, οι αγγλικοί δικτυακοί τόποι
είναι αυτοί που αναμένεται να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατηγοριών
που σχετίζονται με την ατομικότητα και το μικρότερο αυτών που σχετίζονται με τη
συλλογικότητα. Οι Singh και Baack (2004) στην ομαδοποίηση που έκαναν
αναγνώρισαν τις κατηγορίες που αποτελούν δείκτες συλλογικότητας σε έναν
πολιτισμό. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν τις κοινωνικές σχέσεις και την προσφορά
στην κοινωνία, τη δυνατότητα συνομιλίας μεταξύ των χρηστών σε έναν δικτυακό τόπο
και της δημιουργίας forum και ομάδων, τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις ηλεκτρονικές
ειδήσεις, την αναφορά στους πελάτες ως οικογένεια της εταιρείας, ειδήσεις που
αφορούν στη συγκεκριμένη χώρα–πολιτισμό, καθώς επίσης στους συνδέσμους που
οδηγούν σε άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους.
Η ανάλυση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων του υπό μελέτη δείγματος
σύμφωνα με την παραπάνω ομαδοποίηση, οδήγησε στα ακόλουθα ποσοτικά
αποτελέσματα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Προσφορά στην
κοινωνία
ομάδες

6

9

6

12

14

21

Νέα/Ειδήσεις

120

144

86

Πελάτες ως οικογένεια
της εταιρείας
Ειδήσεις για τη
συγκεκριμένη χώρα
Σύνδεσμοι προς
σχετικούς δικτυακούς
τόπους
ΣΥΝΟΛΟ

62

65

40

20

20

37

15

18

21

235

270

211

Πίνακας 3.6: Αριθμητικά αποτελέσματα των κατηγοριών συνδέσμων που σχετίζονται
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με τη συλλογικότητα
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση του περιεχομένου αναφορικά με το
βαθμό συχνότητας κατηγοριών που σχετίζονται με την πολιτισμική διάσταση της
συλλογικότητας είναι μη αναμενόμενα, καθώς διαφοροποιούνται από τις μετρήσεις
του Hofstede. Σύμφωνα με τον αριθμό των κατηγοριών που εντοπίστηκαν στους 200
υπό μελέτη δικτυακούς τόπους, η ελληνική γλωσσική εκδοχή περιέχει το μικρότερο
αριθμό κατηγοριών που σχετίζονται με τη συλλογικότητα, ενώ θα έπρεπε να περιέχει
τον μεγαλύτερο, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Hofstede. Θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου, όπως είναι οι σύνδεσμοι που
αφορούν στη δημιουργία ομάδων, τις ειδήσεις για τη συγκεκριμένη χώρα καθώς και σε
αυτούς που οδηγούν σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, εντοπίζεται μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή σε σχέση με τις άλλες δύο.
Ωστόσο, στην κατηγορία περιεχομένου που σχετίζεται με τα νέα, η οποία
παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες που
αφορούν στη συγκεκριμένη πολιτισμική διάσταση, η ελληνική εκδοχή εμφανίζει το
μικρότερο ποσοστό. Τα παραπάνω δεδομένα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά
το σχεδιασμό των ελληνικών δικτυακών τόπων, στις περισσότερες των περιπτώσεων,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο συλλογικός χαρακτήρας των ελλήνων χρηστών, με
αποτέλεσμα ο δικτυακός τόπος ενδεχομένως να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
τους.
Η επόμενη πολιτισμική διάσταση που μελετήθηκε αφορά στο βαθμό του
ανδρισμού που χαρακτηρίζει έναν πολιτισμό. Οι κατηγορίες ενός δικτυακού τόπου
που αποτελούν ενδείκτες ανδροπρεπούς πολιτισμού σχετίζονται με κουίζ και
παιχνίδια, προσφορές, διαγωνισμούς, παρουσίαση των αξεσουάρ που συνοδεύουν το
προϊόν, παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, χρηματοδοτικά
προγράμματα και πολλά άλλα. Τα αριθμητικά αποτελέσματα του δικού μας δείγματος,
σύμφωνα με τις μετρήσεις του Hofstede, αναμένεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερο
βαθμό συχνότητας κατηγοριών με χαρακτηριστικά ανδροπρεπούς πολιτισμού στην
αγγλική εκδοχή των δικτυακών τόπων και μικρότερο βαθμό συχνότητας στη γαλλική.
Η ελληνική εκδοχή θα πρέπει να βρίσκεται κάπου στη μέση. Ωστόσο, τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του περιεχομένου που
πραγματοποιήσαμε παρουσιάζουν μία διαφορετική, εν μέρει, εικόνα:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Κουίζ και παιχνίδια

90

62

47

Προσφορές, αξεσουάρ,
διαγωνισμοί,
χρηματοδοτικά
προγράμματα κ.α
Ανοιχτές συγκρίσεις

351

320

302

15

7

6

Χαρακτηριστικά
προϊόντων
Αποτελεσματικότητα
προϊόντων
ΣΥΝΟΛΟ

69

43

58

12

6

2

537

438

415

Πίνακας 3.7: Αριθμητικά αποτελέσματα των κατηγοριών συνδέσμων που σχετίζονται
με τον ανδρισμό
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, κατά την επιχώρια προσαρμογή ενός δικτυακού
τόπου στην αγγλική εκδοχή λαμβάνεται υπόψη ο ανδροπρεπής χαρακτήρας του
αγγλικού πολιτισμού. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο στις γαλλικές και ελληνικές
γλωσσικές εκδοχές, όπου οι εταιρείες δε φαίνεται να έχουν λάβει υπόψη την ανάγκη
προσαρμογής του περιεχομένου στις πολιτισμικές νόρμες και προσδοκίες του κοινού
στόχος, καθώς παρατηρείται σχετικά μεγάλος βαθμός ανδρισμού και στις δύο.
Η τελευταία πολιτισμική διάσταση που μελετήθηκε σε συνδυασμό με το
περιεχόμενο των δικτυακών τόπων αφορά στην αποφυγή αβεβαιότητας, η οποία,
σύμφωνα με τις μετρήσεις του Hofstede, χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν τον ελληνικό
πολιτισμό, ο οποίος ήρθε πρώτος στην κατάταξη του συνόλου των χωρών που
μελετήθηκαν. Οι κατηγορίες περιεχομένου που μελετήθηκαν για τη διαπίστωση του
συσχετισμού τους με την πολιτισμική διάσταση της αποφυγής αβεβαιότητας,
σύμφωνα πάντοτε με την ομαδοποίηση των Singh και Baack (2004), είναι όσες
αφορούν στην εξυπηρέτηση πελατών, την ασφάλεια στους τρόπους πληρωμής, την
καθοδηγούμενη πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, τον εντοπισμό υποκαταστημάτων και
συνεργαζόμενων εμπόρων, τις δωρεάν δοκιμές και το «κατέβασμα» πληροφοριών από
το διαδίκτυο, καθώς επίσης τις μαρτυρίες και εντυπώσεις των πελατών.
Από το δείγμα που μελετήθηκε προέκυψαν τα ακόλουθα αριθμητικά
αποτελέσματα:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Εξυπηρέτηση πελατών

277

235

226

Ασφαλής πληρωμή

117

105

84

Καθοδηγούμενη
πλοήγηση
Υποκαταστήματα

114

135

146

90

78

72

60

66

24

0

0

6

658

619

558

Δωρεάν
δοκιμές
δωρεάν λογισμικό
Μαρτυρίες πελατών

/

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 3.8: Αριθμητικά αποτελέσματα των κατηγοριών συνδέσμων που σχετίζονται
με την αποφυγή αβεβαιότητας
Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα δεδομένα που προέκυψαν έρχονται
σε αντίθεση με το πολιτισμικό προφίλ που σκιαγραφεί ο Hofstede για τον ελληνικό
πληθυσμό, καθώς η ελληνική γλωσσική εκδοχή των δικτυακών τόπων περιέχει το
μικρότερο αριθμό κατηγοριών περιεχομένου που σχετίζονται με την αποφυγή
αβεβαιότητας.

Αντιθέτως,

ο μεγαλύτερος

αριθμός

αντίστοιχων

κατηγοριών

εντοπίζεται στις αγγλικές γλωσσικές εκδοχές, γεγονός που δεν συνάδει με το
πολιτισμικό προφίλ των άγγλων, οι οποίοι παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Hofstede,
το μικρότερο βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, παρατηρείται και πάλι
μία απόκλιση μεταξύ περιεχομένου και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του κοινού
στόχος κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων, γεγονός που ενδεχομένως
να καθιστά τους δικτυακούς τόπους αναποτελεσματικούς και ανίκανους να
προσεγγίσουν το κοινό στόχο στο βαθμό που επιθυμούν. Αγνοώντας την ανάγκη των
ελλήνων χρηστών για αποφυγή αβεβαιότητας η εταιρεία απομακρύνει τον χρήστη και
ο δικτυακός τόπος δεν είναι σε θέση να επιτελέσει πλήρως το σκοπό για τον οποίο
προσαρμόστηκε επιχώρια. Υπάρχουν, επομένως, περιθώρια βελτίωσης αναφορικά με
την επιλογή του περιεχομένου κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων, η
οποία συνίσταται στο συσχετισμό του με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των
χρηστών στην κάθε χώρα.

3.5. Συμπεράσματα από την ανάλυση του περιεχομένου
Από την ανάλυση περιεχομένου των επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων
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διαφαίνεται μία έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της εταιρείας, ως προς την πλειοψηφία
των πολιτισμικών διαστάσεων που χαρακτηρίζουν το ελληνικό κοινό στόχος. Με
εξαίρεση την πολιτισμική διάσταση της απόστασης ισχύος που χαρακτηρίζει το
ελληνικό κοινό, όλες οι υπόλοιπες πολιτισμικές διαστάσεις παραβλέπονται, γεγονός
που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά προς τον έλληνα χρήστη.
Μέσα από μία τέτοιου είδους πρακτική φαίνεται να ενθαρρύνεται η
ομογενοποίηση των πολιτισμών και η διαμόρφωση μια αδιαφοροποίητης κοινωνίας,
όπου κινδυνεύει να χαθεί η εθνική ταυτότητα του κάθε λαού. Ωστόσο, η επιχώρια
προσαρμογή δικτυακών τόπων μπορεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό της
διεθνοποιημένης επικοινωνίας στον εμπορικό χώρο μέσα από μία διαπολιτισμική
προσέγγιση του περιεχομένου, η οποία θα βασίζεται σε βαθύτατη γνώση των
χαρακτηριστικών του πολιτισμού στόχος και των σχέσεών του με το κοινό του
επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου. Μία τέτοια προσπάθεια φαίνεται να
προωθείται από το διεθνή οργανισμό επιχώριας προσαρμογής LISA (www.lisa.org), ο
οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος αναφορικά με την διατήρηση των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων κατά την επιχώρια προσαρμογή.
Προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων
του κάθε λαού, οι εταιρείες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη που
προκύπτει για επιχώρια προσαρμογή των δικτυακών τόπων από επαγγελματίες του
χώρου, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές
σεβόμενοι κάθε φορά, τόσο τις επικοινωνιακές προθέσεις του εντολέα, όσο και τις
προσδοκίες των χρηστών, σύμφωνα πάντα με τον πολιτισμό τους.
Στο ακόλουθο κεφάλαιο η έρευνά μας θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό των
προτρεπτικών στρατηγικών και τεχνικών που επιλέγονται σε επίπεδο γλωσσικό.
Μέσα από την παρατήρηση του τρόπου απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας,
όπως πραγματώνεται με τη χρήση γλωσσικών μέσων, θα επιχειρήσουμε να
αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο πολιτισμικός παράγοντας στις
μικροδομικές επιλογές των ειδικών κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών
τόπων. Επιπροσθέτως, η ανάλυση στο εν λόγω κεφάλαιο αναμένεται να αναδείξει το
γλωσσικό μέσο προτροπής που εμφανίζει τον μεγαλύτερο βαθμό συχνότητας στις
ελληνικές εκδοχές των δικτυακών τόπων, το οποίο και θα αναλύσουμε διεξοδικότερα
στην πορεία της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Γλωσσικά μέσα και στρατηγικές προτροπής στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
4.1. Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο η έρευνά μας μετατοπίζεται από το επίπεδο της μακροδομής, το
οποίο αφορά στην αρχιτεκτονική δομή και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, σε
αυτό της μικροδομής, όπου εξετάζεται η απόδοση των γλωσσικών προτρεπτικών
μέσων που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος στην ελληνική γλωσσική
απόδοση. Μέσα από μία χαρτογράφηση των κυριότερων γλωσσικών τεχνικών
προτροπής που επιλέγονται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής, κάθε φορά
που αυτός απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, θα επιδιώξουμε την ανάδειξη της
γενικότερης προτρεπτικής στρατηγικής που καθορίζει τις επιλογές του. Όπως είδαμε
σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 3.2), οι τεχνικές επιχώριας προσαρμογής διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων που εντοπίστηκαν σε επίπεδο μακροδομής διακρίνονται:


στην πιστή απόδοση,



την αυτούσια απόδοση,



τη δίγλωσση απόδοση,



τη μερική προσαρμογή και



την πλήρη προσαρμογή τόσο της αρχιτεκτονικής δομής όσο και του
περιεχομένου τους.

Προκειμένου να προβούμε στη μελέτη του τρόπου απόδοσης της προτρεπτικής
λειτουργίας του εν λόγω κειμενικού είδους από τον ένα πολιτισμό στον άλλο σε
επίπεδο μικροδομής επιλέχθηκε το μέρος του δείγματος στο οποίο εντοπίστηκαν οι
τεχνικές α) της πιστής απόδοσης, β) της μερικής προσαρμογής και γ) της πλήρους
προσαρμογής της αρχιτεκτονικής δομής και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου,
στις οποίες παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τις εναλλαγές στη
χρήση των γλωσσικών μέσων και τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του κοινού,
ανάλογα με τη γλωσσική κοινότητα στην οποία το συγκεκριμένο επικοινωνιακό μέσο
κάθε φορά αναφέρεται. Για την ανάλυση του υπό μελέτη υλικού σε γλωσσικό επίπεδο

υιοθετούμε συμπεράσματα και κατηγοριοποιήσεις που προκύπτουν από μελέτες, οι
οποίες αφορούν στο κειμενικό είδος της διαφήμισης (Δρόσσου 1997, Χατζησαββίδης
2000, Σιδηροπούλου 2004), δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε (βλ. κεφ. 2.5), το
κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου, αν και θα λέγαμε ότι εντάσσεται στη
γενικότερη κειμενική κατηγορία των οπτικοακουστικών κειμένων, σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση της Reiss (1971/2002: 42-63), λειτουργεί κατεξοχήν προτρεπτικά,
προκειμένου να οδηγήσει το κοινό προς μία αγοραστική παρόρμηση.34 Επομένως,
αναμένονται ομοιότητες στη χρήση των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών μεταξύ
των

εν

λόγω

κειμενικών

ειδών.

34

Η Δρόσσου (1997) εξετάζει το ρόλο της διαφήμισης ως μέσου χειραγώγησης, ο
Χατζησαββίδης (2000) μελετά τη γλώσσα της διαφήμισης στα ελληνικά Μ.Μ.Ε και η Σιδηροπούλου
(2004) αναλύει τους τρόπους μετάφρασης της διαφήμισης μεταξύ της αγγλικής και ελληνικής
γλώσσας.
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Κατά τη διαγλωσσική μελέτη των επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων
σε επίπεδο μικροδομής εξετάστηκε κυρίως η απόδοση του σλόγκαν, καθώς και των
κατηγοριών περιεχομένου που εντοπίζονται στους υπό εξέταση εταιρικούς
δικτυακούς τόπους.35

4.2. Διάκριση των προτρεπτικών στρατηγικών
Μέσα από την εξέταση των γλωσσικών μέσων που επιλέγονται από τον ειδικό της
επιχώριας προσαρμογής στις τρεις υπό μελέτη γλωσσικές εκδοχές παρατηρούμε μία
ποικιλία στη χρήση τους, η οποία, πολλές φορές, οφείλεται στις διαφορετικές
στρατηγικές πειθούς που εφαρμόζονται από τις εταιρείες, ανάλογα με τον τύπο του
προϊόντος. Όπως αναφέρει η Σιδηροπούλου (1998: 192), σημειώνεται υψηλός βαθμός
εμπλοκής του καταναλωτή με προϊόντα όπως καλλυντικά, ωρολόγια, φωτοτυπικά,
αυτοκίνητα, αεροπορικές εταιρείες και τσιγάρα, ενώ, αντίθετα, η εμπλοκή του
καταναλωτή είναι χαμηλού βαθμού σε προϊόντα όπως το φαγητό, τα είδη οικιακού
εξοπλισμού, τα γλυκά και τα λικέρ. Επίσης, σύμφωνα με τις Smith και Klein–Braley
(1995), οι διαφημιστικές στρατηγικές μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με την
αντίδραση που προκαλούν στον δέκτη σε γνωσιακές ή συναισθηματικές, ανάλογα
πάντοτε με τη φύση του προϊόντος. Έτσι, για τη διαφήμιση προϊόντων όπως είναι τα
αυτοκίνητα, οι ασφάλειες, το φαγητό και τα είδη οικιακής χρήσης η διαφημιστική
στρατηγική που απαιτείται θα πρέπει να έχει απήχηση στη λογική του καταναλωτή
μέσω λογικών επιχειρημάτων, ενώ σε προϊόντα όπως είναι, για παράδειγμα, τα
καλλυντικά, τα κοσμήματα, τα τσιγάρα και το αλκοόλ θα πρέπει να υιοθετηθεί μία
διαφημιστική στρατηγική που να προσεγγίζει το κοινό μέσω συναισθηματικών
κινήτρων. Τα ανωτέρω παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Τύπος προϊόντος

Σιδηροπούλου (1998)
Υψηλός βαθμός
εμπλοκής

Καλλυντικά

+

Ωρολόγια

+

Χαμηλός βαθμός
εμπλοκής

Smith και Klein-Braley (1995)
Γνωσιακή
προσέγγιση

Συναισθηματική
προσέγγιση

Υπενθυμίζουμε ότι με τον όρο κατηγορία αναφερόμαστε στους διάφορους συνδέσμους που
εμπεριέχει ένας δικτυακός τόπος, όπως για παράδειγμα, προιόντα, νέα, πληροφορίες για την εταιρεία,
πού θα μας βρείτε κ.α.
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Φωτοτυπικά

+

Αυτοκίνητα

+

Αεροπορικές εταιρείες

+

Τσιγάρα

+

+
+

Φαγητό

+

+

Είδη οικιακού εξοπλισμού

+

+

Γλυκά

+

Λικέρ

+

Ασφάλειες

+

Κοσμήματα

+

Αλκοόλ

+

Πίνακας 4.1: Συσχετισμός των διαφημιστικών στρατηγικών και του βαθμού εμπλοκής
του καταναλωτή με συγκεκριμένους τύπους προϊόντων σύμφωνα με την Σιδηροπούλου
(1998) και τις Smith και Klein-Braley (1995)
Στις αντιστοιχίσεις των Σιδηροπούλου (1998) και Smith και Klein-Braley (1995)
μεταξύ προϊόντων και βαθμού εμπλοκής ή προϊόντων και διαφημιστικών
στρατηγικών αντίστοιχα, διαπιστώνεται μία αντίφαση αναφορικά με την κατηγορία
του προϊόντος του αυτοκινήτου, καθώς, σύμφωνα με την πρώτη θέση, κατά την
προώθηση ενός αυτοκινήτου θα πρέπει να επιτευχθεί υψηλός βαθμός εμπλοκής του
δέκτη, ενώ, σύμφωνα με τη δεύτερη θέση, θα πρέπει να επιλεγεί η λογική απήχηση
του δέκτη για το ίδιο προϊόν.36 Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο θέσεων δεν
εκπλήσσει, καθώς η επιλογή της προτρεπτικής στρατηγικής στο πλαίσιο της
μετάφρασης του διαφημιστικού κειμένου και της επιχώριας προσαρμογής του
δικτυακού τόπου αντίστοιχα, δεν γίνεται αυθαίρετα, αλλά καθορίζεται από τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος, βάσει των οποίων ενδεχομένως να
διαφοροποιούνται τα κίνητρα που οδηγούν προς την αγορά του ίδιου προϊόντος από
καταναλωτές που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η de Μοοij (2004: 191), τα κίνητρα για την αγορά ενός αυτοκινήτου
μπορεί να είναι η ασφάλεια, το κοινωνικό κύρος που προσδίδουν, ο σχεδιασμός,
καθώς και η φιλικότητά του προς το περιβάλλον, ανάλογα με τις διαφορετικές
πολιτισμικές αξίες των καταναλωτών. Επομένως, αναδύεται ένα ακόμη βασικό
κριτήριο που φαίνεται να καθορίζει την επιλογή της διαφημιστικής στρατηγικής και

Κατά την αντίληψή μας, η επίτευξη υψηλού βαθμού εμπλοκής του δέκτη συσχετίζεται με τη
χρήση μέσων συναισθηματικής προσέλκυσης, ενώ ο χαμηλός βαθμός εμπλοκής του προκύπτει μέσα από
την επιλογή λογικών επιχειρημάτων.
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ενδεχομένως της προτρεπτικής στρατηγικής κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων, πέραν του τύπου του προϊόντος, το οποίο συνίσταται στις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος.
Αντλώντας στοιχεία από τις προσεγγίσεις της Σιδηροπούλου (1998) και των
Smith και Klein-Braley (1995), θα λέγαμε ότι η διάκριση των στρατηγικών πειθούς
που λανθάνει και των δύο θέσεων σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους προϊόντων
συνίσταται α) στην προτρεπτική στρατηγική της δημιουργίας εντυπωσιασμού και της
έμμεσης χειραγώγησης, όπου ο βαθμός εμπλοκής του δέκτη είναι ιδιαίτερα υψηλός
και η διαφημιστική στρατηγική προσανατολίζεται προς το συναίσθημα και β) στην
προτρεπτική στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία, σύμφωνα με την οποία, ο
βαθμός εμπλοκής του δέκτη διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και η προσέγγιση του
κοινού εστιάζεται στη λογική επιχειρηματολογία.
Υπό το πρίσμα της ανωτέρω διπολικής διάκρισης μεταξύ των στρατηγικών
πειθούς που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού στο
κειμενικό είδος της διαφήμισης, θα επιχειρήσουμε μία κατηγοριοποίηση των
γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών και των τρόπων απόδοσής τους που εντοπίζονται
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων, με απώτερο στόχο την ανάδειξη των πολιτισμικών
παραμέτρων που καθορίζουν την επιλογή της γενικότερης προτρεπτικής στρατηγικής
που υιοθετείται για το ελληνικό κοινό.

4.3. Προτρεπτικές τεχνικές
Τα γλωσσικά στοιχεία ενός εταιρικού δικτυακού τόπου, άλλοτε μεμονωμένα, και
άλλοτε στο πλαίσιο ενός εικονικού περικειμένου, συμβάλλουν σημαντικά στην
προτροπή του κοινού και καθορίζουν πολλές φορές την επίτευξη ή μη της
επικοινωνιακής του λειτουργίας. Ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής στην
προσπάθειά του να επηρεάσει το ελληνικό κοινό στόχος και να το συμπαρασύρει
προς μία καταναλωτική ενέργεια προβαίνει α) στην διατήρηση, β) την προσθήκη ή γ)
την απαλοιφή των γλωσσικών μέσων που εντοπίζονται στις άλλες δύο γλωσσικές
εκδοχές, ανάλογα με τις επιταγές των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του κοινού στο
οποίο απευθύνεται. Τα γλωσσικά μέσα που εντοπίστηκαν στο υπό μελέτη δείγμα,
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καθώς και οι τρόποι απόδοσής τους μπορούν να ενταχθούν στις δύο ευρύτερες
κατηγορίες

προτρεπτικών

στρατηγικών:

α)

της

προτρεπτικής

στρατηγικής

εντυπωσιασμού και έμμεσης χειραγώγησης και β) της προτρεπτικής στρατηγικής που
δίνει έμφαση στην πληροφορία.

4.3.1. Τεχνικές που εντάσσονται στη στρατηγική εντυπωσιασμού και
έμμεσης χειραγώγησης
Η χρήση τεχνικών εντυπωσιασμού στους επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς
τόπους συσχετίζεται, κατά την άποψή μας, με μία τάση χειραγώγησης του κοινού
στόχος. Σύμφωνα με την Δρόσσου (1997), η χειραγώγηση αποτελεί χαρακτηριστικό
της επικοινωνίας που έχει την πρόθεση να πείσει, όπως είναι η διαφήμιση και, θα
λέγαμε, και οι δικτυακοί τόποι. Τόσο η πειθώς, όσο και η χειραγώγηση, στοχεύουν
στο να καθοδηγήσουν τον δέκτη του μηνύματος, έτσι ώστε να δράσει με
συγκεκριμένο τρόπο. Όπως συνεχίζει η ίδια, η επιτυχής πειθώς επιδρά πρωταρχικά
προς όφελος του αποδέκτη και δευτερευόντως προς όφελος του δημιουργού του
μηνύματος. Αντιθέτως, η επιτυχής χειραγώγηση ωφελεί, σε πρώτο επίπεδο τον
δημιουργό του μηνύματος, και συνήθως ελάχιστα ή και καθόλου τον δέκτη. Επειδή ο
δέκτης πείθεται εν συνειδήσει, αλλά δεν δέχεται να χειραγωγείται, η χειραγώγηση
εμφανίζεται συγκαλυμμένα, γεγονός που δικαιολογεί τη χρήση δόλιων μέσων από τον
δημιουργό του μηνύματος.
Σε μεγάλο μέρος του δείγματος που μελετήθηκε διαπιστώνεται μία τάση
χρήσης τεχνικών εντυπωσιασμού, οι οποίες στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν τον
χρήστη εν αγνοία του προς συγκεκριμένη δράση, γεγονός που καταδεικνύει μία
πρόθεση χειραγώγησης του κοινού. Οι τεχνικές εντυπωσιασμού που εντοπίστηκαν
στην ελληνική σε ένα δείγμα 200 δικτυακών τόπων διεθνών εταιρειών προκύπτουν,
είτε μέσα από διατήρηση της ίδιας γλωσσικής προτρεπτικής τεχνικής με τις άλλες
γλωσσικές εκδοχές, είτε μέσα από προσθήκη αυτής μόνο στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή και είναι α) η διατύπωση πληροφοριών ως αντικειμενικών ισχυρισμών, β) η
σύγκριση, γ) η δημιουργία διαλεκτικής σχέσης και άμεσης εμπλοκής του αποδέκτη, δ) η
εμφανής παρουσία του συντάκτη, ε) η μεταφορά και στ) το αφηγηματικό ύφος.
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4.3.1.1. Διατύπωση πληροφοριών ως αντικειμενικών ισχυρισμώναξιολογική κειμενικότητα
Σε μεγάλο μέρος του δείγματος παρατηρούμε τη χρήση της γλωσσικής διατύπωσης
μίας πληροφορίας με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η εντύπωση στον χρήστη ότι
πρόκειται για αντικειμενική άποψη μέσω της οποίας εκφράζεται μία θετική αξιολογική
κρίση για το προϊόν ή και την ίδια την εταιρεία. Σύμφωνα με την Σιδηροπούλου
(1998: 198), η αύξηση της αξιολογικής κειμενικότητας αποτελεί αναμενόμενη
πρακτική στο κειμενικό είδος της διαφήμισης, καθώς η συγκεκριμένη μεταφραστική
τεχνική εντοπίζεται συχνά κατά τη μετάφραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης από
την αγγλική προς την ελληνική γλώσσα-πολιτισμό και θεωρείται ότι τροποποιεί τον
κειμενικό τύπο, ενισχύοντας την επιχειρηματική ποιότητα του λόγου. Όπως αναφέρει
η ίδια (2004: 32), ο βαθμός αξιολόγησης σε ένα κείμενο συσχετίζεται με τον
χαρακτήρα μίας κοινωνικής ή πολιτισμικής ομάδας και μπορεί να μετρηθεί, βάσει
μίας κλίμακας που εκτείνεται από την πλήρη άρνηση εκ μέρους του αποδέκτη έως
την πλήρη ανεκτικότητά του, όπου στο πρώτο άκρο παρατηρείται υψηλός βαθμός
αξιολογικής κειμενικότητας και στο δεύτερο πλήρης απουσία οποιασδήποτε
αξιολογικής κρίσης. Ένα από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η ίδια, βάσει
μελέτης που έχει διεξάγει για τη μετάφραση των συνεκτικών μέσων στο κειμενικό
είδος των έντυπων ειδήσεων, είναι ότι ο έλληνας υιοθετεί έναν αρνητικό ρόλο και
αντιλαμβάνεται

τον κόσμο βάσει

αντιθέσεων, τις

οποίες

θα πρέπει

να

αποκωδικοποιήσει και να επεξεργαστεί.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προβήκαμε σε μία εξέταση του υπό μελέτη
δείγματος αναφορικά με το βαθμό αξιολόγησης που εντοπίζεται σε αυτόν και
διαπιστώσαμε, αρχικά, ότι σε πλήθος περιπτώσεων η εν λόγω προτρεπτική τεχνική
διατηρείται στον ίδιο βαθμό κατά το πέρασμα προς την ελληνική εκδοχή και
πραγματώνεται γλωσσικά, είτε μέσω αξιολογικών επιθέτων, είτε μέσω αξιολογικών
ρηματικών φράσεων.
 Διατήρηση της αξιολογικής κειμενικότητας
1.

The drive of your life. (ΕΝ)
(Η οδήγηση της ζωής σας/σου.)
Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. (FR)
(Για να είναι το αυτοκίνητο πάντοτε μία απόλαυση.)
Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι απόλαυση. (EL)
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Όπως διαφαίνεται στο παράδειγμα 1, στο εκφώνημα της ελληνικής γλωσσικής
εκδοχής διατηρείται η αντικειμενικότητα της πληροφορίας, καθώς και ο αξιολογικός
της χαρακτήρας, ενώ παράλληλα τονίζεται δεοντολογικά με το τροπικό ρήμα πρέπει
και το περιεχόμενο του ουσιαστικού απόλαυση, το οποίο έχει έντονη συναισθηματική
αξία. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μία συναισθηματική προσέγγιση του
αποδέκτη και επιδιώκεται η απήχηση στην ανάγκη του για τις καθημερινές, μικρές
απολαύσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ιδέα της καλής ζωής (the idea of good
life όπως την αποκαλεί ο N. Fairclough (1989)). Το γεγονός ότι ο δικτυακός τόπος
προωθεί το προϊόν του αυτοκινήτου, στο οποίο σημειώνεται μεγάλος βαθμός
εμπλοκής του αποδέκτη, όπως αναφέρει η Σιδηροπούλου (1998: 192), καθιστά
αναμενόμενη τη χρήση της συναισθηματικής απήχησης στη γαλλική και την ελληνική
γλωσσική εκδοχή, οι οποίες, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 3.4),
εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό θηλυπρέπειας, σύμφωνα με τις μετρήσεις του
Hofstede (1991), και, επομένως, τα κίνητρα που οδηγούν τον γάλλο και τον έλληνα
καταναλωτή στην αγορά αυτοκινήτου ενδεχομένως να είναι σε μεγάλο βαθμό
συναισθηματικά. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, κατά τις Smith και Klein-Braley
(1995), η διαφημιστική στρατηγική που θεωρείται καταλληλότερη για το προϊόν του
αυτοκινήτου είναι αυτή που προσεγγίζει τον καταναλωτή με λογικά επιχειρήματα.
Κάτι τέτοιο παρατηρείται στην αγγλική γλωσσική εκδοχή, όπου μπορούμε να
διακρίνουμε στοιχεία αμφισημίας, καθώς ενδόμυχα ενυπάρχει στο εκφώνημα, όχι
μόνο η έννοια της απόλαυσης, αλλά και της ασφάλειας, γεγονός που μειώνει τη
συναισθηματική του αξία. Επιπροσθέτως, στην ελληνική εκδοχή, η διατύπωση της
πληροφορίας ως αντικειμενικού ισχυρισμού ενισχύει την αίσθηση της βεβαιότητας
για τον έλληνα χρήστη, γεγονός που συμβάλλει θετικά στην προτροπή του για
κατανάλωση του προϊόντος, δεδομένης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας του
ελληνικού κοινού, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία τάση, τόσο για αποφυγή
αβεβαιότητας (Hofstede, 1991), όσο και για αρνητική στάση (Σιδηροπούλου, 2004), η
οποία στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος αφορά στην εταιρεία και τα προϊόντα της.
Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στα δύο ακόλουθα παραδείγματα:
2.

Powerful DX format SLR. (EN)
(Ισχυρή με φόρμα DX SLR.)
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Reflex numerique puissante au format DX. (FR)
(Ισχυρή ψηφιακή μηχανή με φόρμα DX.)
Πανίσχυρη μηχανή SLR με φόρμα DX. (EL)
3.

(www.nikon.com)
Sharp pictures meet sharp style. (EN)
(Oι έντονες φωτογραφίες συναντούν το έντονο στυλ.)
Des photos d’ une nettete irreproachable. (FR)
(Φωτογραφίες με άψογη καθαρότητα.)
Έντονες φωτογραφίες με έντονο στυλ. (EL)
(www.kodak.com)

Τα αξιολογικά επίθετα powerful (ισχυρή) και puissante (ισχυρή) (παράδειγμα 2), όπως
επίσης και τα sharp (έντονες) και irreproachable (άψογη) (παράδειγμα 3),
διατηρούνται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή και αποδίδονται ως πανίσχυρη και
έντονες αντίστοιχα. Η διατήρηση της αξιολογικής χροιάς του εκφωνήματος μέσω
αξιολογικών επιθέτων συμβάλλει και πάλι στη δημιουργία της αίσθησης της
ασφάλειας και της σιγουριάς για το προϊόν, η οποία αναδύεται από τον λόγο του
συντάκτη και λειτουργεί προτρεπτικά προς τον έλληνα αποδέκτη.
Βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η διατήρηση της αξιολογικής
κειμενικότητας συνοδεύεται και από ενίσχυση του βαθμού αυτής, μέσω εκφράσεων
και επιθετικών προσδιορισμών που φέρουν πιο έντονο συναισθηματικό φορτίο.
4.

In-camera excitement. (ΕΝ)
(Ενθουσιασμός μέσα στην κάμερα.)
Plaisir integré. (FR)
(Ενσωματωμένη ευχαρίστηση.)
Συναρπαστική επεξεργασία μέσα στην κάμερα.
(www.nikon.com)

Στο εν λόγω παράδειγμα, η αξιολογική κειμενικότητα που εντοπίζεται σε μικρό
βαθμό στην αγγλική και γαλλική γλωσσική εκδοχή μέσα από τα ουσιαστικά
excitement (ενθουσιασμός) και plaisir (ευχαρίστηση) αντίστοιχα, ενισχύεται στον
ελληνικό δικτυακό τόπο με την ανάλυση του αγγλικού όρου στον επιθετικό
προσδιορισμό συναρπαστική επεξεργασία. Η χρήση του αξιολογικού επιθέτου
συναρπαστική ενισχύει το βαθμό αξιολογικής κειμενικότητας του εκφωνήματος
επηρεάζοντας θετικά την προδιάθεση του ελληνικού κοινού και εντείνοντας
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παράλληλα την αίσθηση ασφάλειάς του για το προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο, ο
ελληνικός δικτυακός τόπος ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ελλήνων χρηστών για
αποφυγή αβεβαιότητας και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πειθώ ενός
κοινού που χαρακτηρίζεται από μία τάση για άρνηση.
5. Entrepreneurship is cool. (EN)
(Η επιχειρηματικότητα είναι τη μόδας.)
Entreprendre c' est «cool». (FR)
(To επιχειρείν είναι της μόδας.)
Γίνετε επιχειρηματίες. Σας πάει! (EL)
(www.hp.com)

Επίσης, όπως διαφαίνεται στο παράδειγμα 5, η ρηματική φράση is cool (είναι της
μόδας) και c’ est cool (είναι της μόδας) της αγγλικής και γαλλικής γλωσσικής εκδοχής
αντίστοιχα, μετατρέπεται κατά την επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου προς
το ελληνικό επιχώριο στη ρηματική φράση Σας πάει.37 Μέσα από τη συγκεκριμένη
μετατροπή το αξιολογικό ύφος των φράσεων is cool και c’ est cool μεταδίδεται πιο
άμεσα και παίρνει πιο προσωπικό χαρακτήρα στην ελληνική εκδοχή, καθώς η χρήση
της προσωπικής αντωνυμίας δεύτερου προσώπου πριν από ένα απρόσωπο ρήμα
επιφέρει άμεση εμπλοκή του δέκτη. Κάτι τέτοιο, οδηγεί στην ενισχύση του βαθμού
αξιολογικής κειμενικότητας του εκφωνήματος, η οποία φαίνεται να αποτελεί μία από
τις γλωσσικές εκφάνσεις της πολιτισμικής διάστασης της αποφυγής αβεβαιότητας
στην ελληνική γλώσσα.



Προσθήκη αξιολογικής κειμενικότητας

Σε πλήθος περιπτώσεων, αν και δεν εντοπίζεται κάποιος βαθμός αξιολόγησης, είτε
άμεσης είτε έμμεσης, στην αγγλική ή/και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή, παρατηρείται
η προσθήκη γλωσσικών στοιχείων, τα οποία προσδίδουν μία αξιολογική χροιά στο
ελληνικό εκφώνημα. Στα παραδείγματα που ακολουθούν ο αξιολογικός τόνος που
αναδύεται από το μετάφρασμα προκύπτει μέσα από την προσθήκη ποικίλων
γλωσσικών μέσων, όπως είναι οι αξιολογικοί επιθετικοί προσδιορισμοί, οι συντάξεις
Πρόκειται για την τεχνική της μετατροπίας, η οποία αποτελεί μία από τις πλάγιες
μεταφραστικές λύσεις των Vinay et Darbelnet (1958)
37
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που αναδεικνύουν μία σχέση αιτίας-αποτελέσματος ή αντίφασης καθώς και τα ποσοτικά
επιρρήματα.
6. Découvrez la selection des automobiles BMW. (FR)
(Ανακαλύψτε την επιλογή αυτοκινήτων BMW.)
Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσμο της ΒΜW. (EL)
(www.bmw.com)
7. Your car's tyres here. (EN)
(Τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας εδώ.)
Choisir vos pneumatiques. (FR)
(Επιλέξτε τα ελαστικά σας.)
Το ελαστικό προσαρμοσμένο στο δικό σας όχημα. (EL)
(www.michelin.com)
8. Τhe all new Saab 9-5. (EN)
(Το ολοκαίνουριο Saab 9-5.)
Νέο Saab 9-5. Η σκανδιναβική απλότητα δεν ήταν ποτέ τόσο προηγμένη.
(EL)
(www.saab.com)

Στο παράδειγμα 6 (Découvrez la selection des automobiles BMW (FR), Ανακαλύψτε
τον συναρπαστικό κόσμο της ΒΜW (EL)) μέσω της αντικατάστασης του ουδέτερου
ουσιαστικού selection (επιλογή) της γαλλικής εκδοχής από το ουσιαστικό κόσμος, το
οποίο παραπέμπει σε υπερπραγματικές διαστάσεις και κυρίως δια της προσθήκης του
επιθέτου συναρπαστικός στην ελληνική εκδοχή, εκφράζεται ανοιχτά μία θετική
αξιολογική κρίση για την εταιρεία και τα προϊόντα της, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μία θετική προδιάθεση από τη μεριά του αποδέκτη, η οποία συμβάλλει
στην προετοιμασία του εδάφους, προκειμένου ο χρήστης να παρακινηθεί προς
περαιτέρω πλοήγηση στον δικτυακό τόπο και, ενδεχομένως, προς αγοραστική
παρόρμηση.
Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 7 (Your car's tyres here (EN), Choisir vos
pneumatiques (FR), Το ελαστικό προσαρμοσμένο στο δικό σας όχημα (EL)) οι
ουδέτερες εκφράσεις της αγγλικής και γαλλικής εκδοχής αντικαθίστανται από μία
καθόλα αξιολογική ονοματική φράση στην ελληνική. Μέσα από τη χρήση της
μετοχής προσαρμοσμένο, η οποία προσδιορίζει το προϊόν και της οποίας το
συντακτικό αντικείμενο συνιστά η εμπρόθετη φράση στο δικό σας όχημα, δίνεται
έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προωθούμενου προϊόντος, το οποίο
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εμφανίζεται να αποτελεί, κατά τα λεγόμενα του συντάκτη, την καταλληλότερη
επιλογή για τον κάθε μεμονωμένο χρήστη.
Έντονος βαθμός αξιολόγησης εντοπίζεται και στο παράδειγμα 8 (Τhe all new
Saab 9-5 (EN), Νέο Saab 9-5. Η σκανδιναβική απλότητα δεν ήταν ποτέ τόσο
προηγμένη (EL)), όπου παρατηρείται η προσθήκη ολόκληρης φράσης στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή, μέσω της οποίας δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι το προωθούμενο
προϊόν συνδυάζει τη σκανδιναβική απλότητα με την προηγμένη τεχνολογία. Η
συγκεκριμένη αντίφαση τονίζεται περαιτέρω, μέσω της επιλογής της αρνητικής
σύνταξης δεν ήταν ποτέ, καθώς και του ποσοτικού επιρρήματος τόσο, ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο την μετάδοση ενός αξιολογικού νοήματος προς τον έλληνα χρήστη,
το οποίο μπορεί να λειτουργήσει προτρεπτικά, βάσει της ανάγκης του για
επιβεβαίωση από μία θεωρητικά εξωτερική και αντικειμενική κρίση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αξιολογική κειμενικότητα στο πλαίσιο του
δικτυακού τόπου πραγματώνεται γλωσσικά μέσω της δημιουργίας αιτιολογικής
σχέσης μεταξύ των εκφωνημάτων, κάτι που, σύμφωνα με συμπεράσματα της
Σιδηροπούλου (2004: 37-41), παρατηρείται και στο κειμενικό είδος των έντυπων
ειδήσεων.
9. Ø (EN)
Ø (FR)
…όλα αυτά κάνουν την επίσκεψη στην ΙΚΕΑ μια ευχάριστη εμπειρία για όλη την
οικογένεια. (EL)
(www.ikea.com)
10. get some goodies. (EN)
(πάρτε μερικά καλούδια.)
Pubs and Goodies. (FR)
(Παμπ και Καλούδια.)
Goodies. Κατέβασε τα νέα wallpapers, screensavers, messenger και mobile και
τρέλανε τους πάντες!!! (EL)
(www.coca-cola.com)

Στο παράδειγμα 9 (…όλα αυτά κάνουν την επίσκεψη στην ΙΚΕΑ μια ευχάριστη
εμπειρία για όλη την οικογένεια), η αναφορική φράση όλα αυτά λειτουργεί ως η αιτία
για το αποτέλεσμα που εκφωνείται με την ρηματική πρόταση κάνουν την επίσκεψη
στην ΙΚΕΑ μια ευχάριστη εμπειρία για όλη την οικογένεια. Μέσα από τη δημιουργία
αιτιολογικής σχέσης ο ομιλητής παρουσιάζει την υποκειμενική θετική του άποψη ως
αντικειμενική και παράλληλα δημιουργεί μεγαλύτερη αμεσότητα στη σχέση του με
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τον αποδέκτη. Δεν εντοπίζεται, ωστόσο, αντίστοιχο εκφώνημα στις άλλες δύο
γλωσσικές εκδοχές, γεγονός που, ενδεχομένως, να οφείλεται στο συσχετισμό της
συγκεκριμένης προτρεπτικής τεχνικής με την πολιτισμική διάσταση της αποφυγής
αβεβαιότητας των ελλήνων χρηστών, καθώς και με την τάση τους για αρνητική
προδιάθεση, η οποία επιβάλει τη χρήση ανοιχτής επιχειρηματολογίας εκ μέρους του
συντάκτη.
Κάτι αντίστοιχο διαπιστώνεται και στο παράδειγμα 10 (get some goodies
(EN), Pubs and Goodies (FR), Goodies. Κατέβασε τα νέα wallpapers, screensavers,
messenger και mobile και τρέλανε τους πάντες!!! (EL)), όπου η σχέση αιτίαςαποτελέσματος αφορά στην κατανάλωση προωθητικών μέσων της εταιρείας και στο
θετικό τους σημασιολογικό φορτίο για την εντύπωση που θα προκαλέσει ο χρήστης.
Στο συγκεκριμένο εκφώνημα είναι διάχυτη μία πρόθεση εντυπωσιασμού του έλληνα
χρήστη, μέσω της προσθήκης μίας αξιολογικής κρίσης, η οποία αφορά στις
κοινωνικές του σχέσεις, γεγονός που λειτουργεί ιδιαιτέρως προτρεπτικά για το
συγκεκριμένο κοινό, το οποίο, πέραν της τάσης του για αποφυγή αβεβαιότητας και
αρνητική προδιάθεση, χαρακτηρίζεται και από έναν υψηλό βαθμό συλλογικότητας σε
σχέση με τους άλλους δύο υπό εξέταση πολιτισμούς (βλ. κεφ. 3.4).

4.3.1.2. Σύγκριση
Μία ακόμη τεχνική προτροπής του κοινού, η οποία εντοπίζεται σε πλήθος εταιρικών
δικτυακών τόπων είναι αυτή της σύγκρισης. Μέσω της συγκεκριμένης τεχνικής, το
προωθούμενο προϊόν/εταιρεία αναδεικνύεται ως το ιδανικότερο σε σχέση με
ανταγωνιστικά προϊόντα/εταιρείες και καθιερώνεται στη σκέψη του αποδέκτη ως
αντιπροσωπευτικό του είδους του. Σύμφωνα με την Δρόσσου (1997), η σύγκριση δεν
αποτελεί απλώς μία στρατηγική πειθούς στο πλαίσιο του λόγου της διαφήμισης, αλλά
και ένα μέσο χειραγώγησης του κοινού, καθώς η σύγκριση είναι έμμεση και δεν
γίνεται εύκολα αντιληπτή από αυτό. H ίδια στρατηγική πειθούς φαίνεται να
εφαρμόζεται και κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων προσδίδοντας έτσι
ένα χαρακτήρα χειραγώγησης και σε αυτό το μέσο. Στο υπό μελέτη δείγμα, η
σύγκριση, άλλοτε εντοπίζεται και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές και άλλοτε
προστίθεται εκ νέου μόνο στην ελληνική.
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11.

Διατήρηση σύγκρισης
A better way forward. (EN)
(Ένας καλύτερος τρόπος προς τα μπροστά.)
Une meilleure façon d' advancer. (FR)
(Ένας καλύτερος τρόπος να προχωράμε.)
Ένας καλύτερος τρόπος να πηγαίνουμε μπροστά. (EL)
(www.michelin.com)

12.

Plus de kilomètres avec le même plein. (FR)
(Περισσότερα χιλιόμετρα με το ίδιο λάστιχο.)
Περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. (EL)
(www.goodyear.com)

13. The new iMac. The ultimate all-in-one. Now with the ultimate display.
(EN)
(Ο νέος iMac. Ο υπέρτατος όλα-σε- ένα. Τώρα με υπέρτατη οθόνη.)
Nouvel iMac. Le tout-en-un ultime avec un écran sublime. (FR)
(Νέος iMac. O όλα-σε-ένα υπέρτατος με μία οθόνη υπέροχη.)
Νέος iMac. O υπέρτατος όλα σε ένα. Τώρα με υπέρτατη οθόνη. (EL)
(www.apple.com)

Στα παραδείγματα 11 (A better way forward (EN), Une meilleure façon d' advancer
(FR), Ένας καλύτερος τρόπος να πηγαίνουμε μπροστά (EL)) και 12 (Plus de
kilomètres avec le même plein (FR), Περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα (EL)),
μέσα από την διατήρηση του συγκριτικού βαθμού των επιθετικών προσδιορισμών
better (καλύτερος) και meilleure (καλύτερος) (παράδειγμα 11), καθώς και plus
(περισσότερα) (παράδειγμα 12) στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, επιτυγχάνεται μία
έμμεση μορφή σύγκρισης με ανταγωνιστικά προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι ο βαθμός
σύγκρισης που χρησιμοποιείται είναι ο συγκριτικός, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μία
σύγκριση υπερθετικού βαθμού και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον η σύγκριση γίνεται
σε σχέση με το όλον. Το ίδιο συμβαίνει και στο παράδειγμα 13 (The new iMac. The
ultimate all-in-one. Now with the ultimate display (ΕΝ), Nouvel iMac. Le tout-en-un
ultime avec un écran sublime (FR), Νέος iMac. O υπέρτατος όλα σε ένα. Τώρα με
υπέρτατη οθόνη (EL)), όπου οι επιθετικοί προσδιορισμοί ultimate (υπέρτατος) και
ultime (υπέρτατος) αποδίδονται στα ελληνικά με το επίθετο υπερθετικού βαθμού
υπέρτατος. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προς τον χρήστη μίας
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αίσθησης μεγαλύτερου βαθμού υπεροχής της συγκεκριμένης εταιρείας σε σχέση με το
σύνολο των εταιρειών του είδους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις περιπτώσεις
11 και 12 όπου τα εκφωνήματα εντοπίζονται σε δικτυακούς τόπους που προωθούν
εταιρείες ελαστικών, προϊόν που θα λέγαμε ότι είναι χαμηλού βαθμού εμπλοκής
βάσει του ότι αποτελεί μέρος ενός αυτοκινήτου, βλέπουμε να επιλέγεται μία τεχνική
εντυπωσιασμού για την προσέγγιση του ελληνικού κοινού, η οποία δεν φαίνεται να
συσχετίζεται, τόσο με τον τύπο του προϊόντος, όσο με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
του εν λόγω κοινού. Το γεγονός ότι μέσω της σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα
δίνεται έμφαση στην υπεροχή του προωθούμενου προϊόντος ενέχει και πάλι έναν
βαθμό αξιολόγησης, ο οποίος μεταδίδει μία αίσθηση βεβαιότητας για τα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά και λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την τάση άρνησης του έλληνα
χρήστη.


Προσθήκη σύγκρισης

Η καταλληλότητα της προτρεπτικής τεχνικής της σύγκρισης στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο φαίνεται να γίνεται
αντιληπτή από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής, ο οποίος επιλέγει, πολύ συχνά,
την προσθήκη της ακόμη και σε περιπτώσεις, όπου δεν συναντάμε την εν λόγω
τεχνική στην αγγλική ή/και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή.
14.

Business Services…Business products and services. (EN)
(Επιχειρηματικές Υπηρεσίες…Επιχειρηματικά προϊόντα και υπηρεσίες.)
Professionnels/Entreprises…Decouvrez
les
offres
reservés
aux
professionnels.
(FR)
(Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις…Ανακαλύψτε τις προσφορές που έχουν
κρατηθεί για τους επαγγελματίες.)
Νέα ακόμα πιο οικονομικά επαγγελματικά προγράμματα. (EL)
(www.vodafone.com)

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το εκφώνημα που αφορά στο σύνδεσμο του
δικτυακού τόπου για τις επιχειρήσεις πραγματώνεται με διαφορετικά γλωσσικά μέσα
στις τρεις γλωσσικές εκδοχές. Στην αγγλική εκδοχή το εκφώνημα είναι αρκετά
ουδέτερο και απρόσωπο και φαίνεται να εστιάζεται στη μετάδοση της πληροφορίας
ότι ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας
για τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, στη γαλλική και ελληνική γλωσσική εκδοχή φαίνεται
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να επιλέγεται η χρήση μίας πιο σκληρής στρατηγικής πωλήσεων, η οποία εκφράζεται
με ανάλογα γλωσσικά μέσα. Έτσι, στη γαλλική εκδοχή η χρήση λεξιλογικών
στοιχείων όπως offres reservés (προσφορές κρατημένες)

αποτελεί μία έμμεσης

μορφής σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα, η οποία τραβάει την προσοχή του
δέκτη προσεγγίζοντάς τον με τη λογική και δημιουργώντας μία αίσθηση μοναδικής
ευκαιρίας για τον καταναλωτή. Στην ελληνική γλωσσική εκδοχή αντίστοιχα,
παρατηρείται η χρήση άμεσης σύγκρισης με την επιλογή του συγκριτικού βαθμού του
επιθέτου πιο οικονομικά, ο οποίος ενισχύεται με την προσθήκη του επιρρήματος
ακόμα. Με αυτή του την επιλογή ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής φαίνεται να
λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των χρηστών στους οποίους απευθύνεται ο
συγκεκριμένος σύνδεσμος, δεδομένου ότι ένας επιχειρηματίας θέτει πάντοτε ως
προτεραιότητα το οικονομικό όφελος και λειτουργεί βάσει λογικών κινήτρων. Αν και
μία τέτοια είδους προσέγγιση, όπως προαναφέραμε, παραπέμπει σε μία σκληρή
στρατηγική πωλήσεων, η οποία εστιάζεται στη μετάδοση της πληροφορίας, η χρήση
της σύγκρισης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή δεν παύει να αποτελεί μία τεχνική
εντυπωσιασμού και χειραγώγησης του ελληνικού κοινού, καθώς η μετάδοση της
πληροφορίας για οικονομικό όφελος εμπεριέχει μία υπόρρητη αξιολογική κρίση, η
οποία μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του συμπεριφορά, βάσει της ανάγκης του
για αποφυγή αβεβαιότητας.
15. We are the UK affiliate of Abbott, a global, broad-based health
care company devoted to the discovery, development, manufacture
and marketing of pharmaceuticals and medical products, including
nutritionals, devices and diagnostics.
(EN)
(Είμαστε η θυγατρική στο Η.Β της Abbott, μίας παγκόσμιας,
ευρείας βάσεως εταιρείας ιατρικής φροντίδας αφιερωμένης στην
ανακάλυψη, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την προώθηση
φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των
διατροφικών ειδών, των συσκευών και της διαγνωστικής.)
Η Abbott Ελλάς είναι θυγατρική της εταιρείας Abbott. […]
Σήμερα η Abbott είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο
χώρο της υγείας και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130
χώρες στον κόσμο.
Οι δραστηριότητες της Abbott
περιλαμβάνουν την ανακάλυψη, ανάπτυξη, παραγωγή και
διακίνηση φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
(EL)
(www.abbott.com)
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16. Mitsubishi Fuso make tough trucks that are built for your world.
Called the Canter, the trucks come in a wide range of sizes and
specifications, meaning you can find the ideal vehicle for your
needs. (ΕΝ)
(Η Mitsubishi Fuso φτιάχνει γερά φορτηγά που
κατασκευάζονται για τον κόσμο σου/σας. Αποκαλούμενα
Canter, τα φορτηγά βγαίνουν σε ευρεία ποικιλία μεγεθών και
χαρακτηριστικών, που σημαίνει ότι μπορείτε/μπορείς να
βρείτε/βρεις το ιδανικό όχημα για τις ανάγκες σας/σου.)
Excellent rapport qualité-prix, haut niveau d’ équipement de
série, modularité et robustesse…
autant d’ arguments pour vous convaincre et d’ atouts pour vous
faire gagner en rentabilité et en eficacité chaque jour.
(FR)
(Τέλεια σχέση ποιότητας-τιμής, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού της
κατηγορίας, τμηματικότητα και αντοχή…
Τόσα επιχειρήματα για να σας πείσουμε και πλεονεκτήματα για
να σας κάνουμε να κερδίσετε σε αποδοτικότητα και
αποτελεσματικότητα κάθε ημέρα.)
Αγοράζοντας ένα Canter διασφαλίζετε επιδόσεις και ευελιξία.
Μεγαλύτερη αξιοπιστία και λειτουργικότητα. Αναβαθμισμένη
ασφάλεια και άνεση. Πολύ απλά, το Canter σας προσφέρει όλα
όσα χρειάζεστε για σίγουρη επιτυχία. (EL)
(www.mitsubishi-fuso.com)

Προσθήκη της προτρεπτικής τεχνικής της σύγκρισης εντοπίζεται και στα
παραδείγματα 15 και 16, τα οποία αφορούν σε πληροφορίες για την εταιρεία και για
ένα συγκεκριμένο μοντέλο της εταιρείας αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις η
ελληνική

γλωσσική

εκδοχή

εμπλουτίζεται

με

επιθετικούς

προσδιορισμούς

συγκριτικού (Μεγαλύτερη αξιοπιστία και λειτουργικότητα) ή υπερθετικού βαθμού
(…μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας…), με αποτέλεσμα να
ενισχύεται ο βαθμός θετικής αξιολόγησης που εκφράζεται μέσω του εκφωνήματος και
να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα για την εταιρεία και το προϊόν αντίστοιχα, το οποίο
επηρεάζει την προδιάθεση του αποδέκτη εν αγνοία του, καθώς στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων δεν γίνεται αντιληπτή η υποκειμενικότητα της εκπεφρασμένης κρίσης.
Με αυτόν τον τρόπο, ο έλληνας χρήστης αποκτά την ψευδαίσθηση ότι το
προωθούμενο προϊόν/εταιρεία συνοδεύεται από μία αντικειμενικά αποδεκτή
εξωτερική κρίση που εγγυάται για την ποιότητά του και οδηγείται ενδεχομένως σε
αγοραστική ενέργεια.
Στις δύο κατηγορίες τεχνικών εντυπωσιασμού που εξετάσαμε μέχρι στιγμής, της
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αξιολογικής κειμενικότητας και της σύγκρισης, διαπιστώθηκε η επιδίωξη έμμεσης
εμπλοκής του αποδέκτη. Στην ακόλουθη κατηγορία διακρίνεται μία τάση
δημιουργίας διαλεκτικής σχέσης και άμεσης εμπλοκής του αποδέκτη.

4.3.1.3 Διαλεκτική σχέση και άμεση εμπλοκή του αποδέκτη
Πολύ συχνά, παρατηρούμε στην ελληνική γλωσσική εκδοχή την επιλογή μίας
γλωσσικής σύνταξης, η οποία εμπλέκει άμεσα τον χρήστη του δικτυακού τόπου σε
μία διαλεκτική σχέση με τον συντάκτη και παράλληλα επιφέρει οικειότητα, τόσο με
τον ίδιο, όσο και με την εταιρεία. Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, ο ειδικός της
επιχώριας προσαρμογής έχει επιλέξει για την ελληνική απόδοση τη σύνταξη υπό
μορφή ερώτησης:
17. RENAULT CARS. (ΕΝ)
(ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ RENAULT.)
Gamme Renault. (FR)
(Γκάμα Renault.)
Ποιο αυτοκίνητο σας ενδιαφέρει; (EL)
(www.renault.com)
18. UK locations. (EN)
(Τοποθεσίες Η.Β.)
Sites ABB en France (FR)
(Τοποθεσίες της ΑΒΒ στη Γαλλία.)
Πού θα μας βρείτε. (EL)
(www.abb.com)

Kαι στα δύο παραδείγματα, 17 (RENAULT CARS (EN), Gamme Renault (FR), Ποιο
αυτοκίνητο σας ενδιαφέρει; (EL)) και 18 (UK locations (EN), Sites ABB en France
(FR), Πού θα μας βρείτε (EL)), φαίνεται να επιλέγεται ένας ιδιαίτερα
αποστασιοποιημένος λόγος για την αγγλική και τη γαλλική εκδοχή λόγω της χρήσης
ονοματικών συνόλων. Αντιθέτως, στην ελληνική εκδοχή η χρήση της προσωπικής
αναφοράς στον αποδέκτη μέσω της διατύπωσης του εκφωνήματος υπό τη μορφή
άμεσης ερώτησης στην πρώτη περίπτωση (Ποιο αυτοκίνητο σας ενδιαφέρει;) και
έμμεσης στη δεύτερη (Πού θα μας βρείτε), δημιουργεί αμεσότητα μεταξύ του ομιλητή
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και του αποδέκτη και προκαλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή του δευτέρου, καθώς
δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος σε έναν λόγο που αποζητά την ανταπόκρισή
του.
Ένα ακόμη μέσο χειραγώγησης του κοινού, όπως αναφέρει η Δρόσου (1997),
αποτελεί και η προτροπή του ομιλητή με τη χρήση κυρίως της προστακτικής. Η χρήση
του εν λόγω γλωσσικού μέσου καθοδήγησης διαφαίνεται στα ακόλουθα
παραδείγματα:
19. Company information. (EN)
(Εταιρικές πληροφορίες.)
Entreprises. (FR)
(Επιχειρήσεις.)
Ανακαλύψτε την PEUGEOT.(EL)
(www.peugeot.com)
20. Organise your holiday travel. (EN)
(Οργανώστε/Οργάνωσε το ταξίδι σας/σου για διακοπές.)
Organisez vos déplacements. (FR)
(Οργανώστε τις μετακινήσεις σας.)
Επιλέξτε διαδρομή. (EL)
(www.michelin.com)

Στα παραδείγματα 19 και 20 η επικαλεστική γλωσσική πράξη πραγματώνεται μέσω
της χρήσης της προστακτικής. Με την προστακτική έγκλιση των ρημάτων
ανακαλύψτε και επιλέξτε ο ομιλητής απευθύνεται άμεσα στον αποδέκτη και τον
προτρέπει προς περαιτέρω πλοήγηση στο δικτυακό τόπο. Στην πρώτη περίπτωση, ενώ
στην αγγλική και γαλλική γλωσσική εκδοχή τα εκφωνήματα αποτελούν απλώς
λεκτικές πράξεις, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, μέσω της προστακτικής,
προσδίδεται προσλεκτική δύναμη στο εκφώνημα, η οποία μπορεί εν τέλει να
οδηγήσει τον αποδέκτη σε κάποια περαιτέρω ενέργεια καθιστώντας τη δύναμη του
εκφωνήματος απολεκτική (perlocutionary).38 Παρατηρούμε, επομένως, τη χρήση μίας
τεχνικής εντυπωσιασμού με υψηλό βαθμό εμπλοκής του αποδέκτη σε σύνδεσμο που
εντοπίζεται σε δικτυακό τόπο εταιρείας αυτοκινήτων, γεγονός που φαίνεται να
καθορίζεται κυρίως από τα συναισθηματικά κίνητρα των ελλήνων καταναλωτών για
την αγορά αυτοκινήτου, όπως διαπιστώσαμε και κατά την ανάλυση των περιπτώσεων
38

O όρος perlocutionary έχει αποδοθεί ως απολεκτικός από την Ε. Κουτούπη-Κητή (2001).
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της χρήσης της αξιολογικής κειμενικότητας. (βλ. υποενότητα 4.3.1.1). Ωστόσο,
έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνική δεν εντοπίζεται και στη
γαλλική απόδοση, δεδομένου του θηλυπρεπούς χαρακτήρα του συγκεκριμένου
πολιτισμού. Αντίστοιχα, στη δεύτερη περίπτωση, επιλέγεται η ίδια τεχνική πειθούς
για το προϊόν του ελαστικού, το οποίο αποτελεί μέρος του αυτοκινήτου, με το οποίο ο
έλληνας χρήστης έχει έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό. Σε αντίθεση με το
παράδειγμα 19, εδώ η χρήση της προστακτικής επιλέγεται και για τις τρεις γλωσσικές
εκδοχές με διαφοροποίηση της ελληνικής απόδοσης σε σημασιολογικό επίπεδο,
καθώς τα ρήματα organize (Οργανώστε/Οργάνωσε) και organisez (Οργανώστε) της
αγγλικής και γαλλικής γλωσσικής εκδοχής αντίστοιχα, αποδίδονται ως επιλέξτε στα
ελληνικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο συντάκτης προτρέπει ανοιχτά τον χρήστη να
συνεχίσει την πλοήγηση δίνοντας του παράλληλα τη δυνατότητα επιλογής, γεγονός
που συνάδει με το πολιτισμικό χαρακτηριστικό των ελλήνων χρηστών για αποφυγή
αβεβαιότητας (Hofstede, 1991), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η προτρεπτική
λειτουργία του δικτυακού τόπου.

4.3.1.4. Παρουσία του συντάκτη
Ένας ακόμη τρόπος εντυπωσιασμού και έμμεσης χειραγώγησης του κοινού που
εμφανίζεται σε πλήθος επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων είναι το να
καταστεί εμφανής προς τον χρήστη η παρουσία του συντάκτη, ο οποίος πολύ συχνά
ταυτίζεται στην αντίληψη του αποδέκτη με την ίδια την εταιρεία. Η εν λόγω τεχνική
πραγματώνεται γλωσσικά μέσω της χρήσης προσωπικών αντωνυμιών πρώτου
προσώπου άλλοτε ενικού και άλλοτε πληθυντικού αριθμού και εντοπίζεται, είτε και
στις τρεις γλωσσικές εκδοχές, είτε μόνο στην ελληνική. 39


Διατήρηση της παρουσίας του συντάκτη

Η Δελβερούδη (1993: 44), εξετάζοντας τα γενικευτικά επίθετα αναφέρεται στην προσωπική
αντωνυμία πρώτου πληθυντικού και διευκρινίζει ότι αποτελεί μία τάξη στην οποία συμπεριλαμβάνεται
ο εκφωνών. Πρόκειται, κατά την ίδια, για τη δομή μίας τάξης που ισοδυναμεί στο: «εγώ + άλλοι».
Δεδομένου ότι στην εν λόγω αντωνυμία ενυπάρχει πάντοτε αναφορά στο «εγώ» η ερευνήτρια δεν
θεωρεί τέτοιου είδους εκφωνήματα ως «αμιγώς» γενικευτικά.
Ωστόσο, η λανθάνουσα παρουσία του «εγώ» στην αντωνυμία πρώτου πληθυντικού
προσώπου, θα λέγαμε ότι, στην περίπτωση που εξετάζουμε, ταυτίζεται με τον ίδιο τον συντάκτη ή και
με την ίδια την εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε καταλληλότερη η
ένταξη σχετικών παραδειγμάτων στην κατηγορία της εμφανούς παρουσίας του συντάκτη.

39
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21. Our company. (EN)
(Η εταιρεία μας.)
Notre enterprise. (FR)
(Η εταιρεία μας.)
Η εταιρεία μας. (EL)
(www.3m.com)
22. Cad’ entraide…tout ce qui concerne le monde nous tient à Coeur. (FR)
(Αλληλοβοήθεια Cad…όλα όσα αφορούν τον κόσμο μας αγγίζουν στην Καρδιά.)
«Η καρδιά μου χτυπάει οικολογικά». (EL)
(www.cadbury.com)
23. Invented for life – what does it mean for me? (EN)
(Επινοημένο για τη ζωή-τι σημαίνει για εμένα;)
Τεχνολογία για τη ζωή – τι σημαίνει αυτό για μένα; (EL)
(www.bosch.com)

Στα ανωτέρω παραδείγματα, το γλωσσικό μέσο της προσωπικής αντωνυμίας πρώτου
προσώπου εντοπίζεται σε όλες τις υπό εξέταση γλωσσικές εκδοχές, με αποτέλεσμα να
καθίσταται εμφανής σε όλες η παρουσία του συντάκτη και να δημιουργείται μία
εγγύτερη σχέση με τον αποδέκτη. Πιο συγκεκριμένα, στο παράδειγμα 21 (Our
company (EN), Notre enterprise (FR), Η εταιρεία μας (EL)) η χρήση της κτητικής
αντωνυμίας πρώτου προσώπου πληθυντικού αριθμού οδηγεί σε αμφισημία, καθώς ο
συντάκτης θα μπορούσε, είτε να αναφέρεται μόνο στην εταιρεία, είτε να
ενσωματώνει στην έννοια του εμείς και τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος, υπό μία τέτοια
οπτική, αποκτά την ψευδαίσθηση ότι αποτελεί μέρος της εταιρείας και ταυτίζεται ως
ένα βαθμό με την ίδια και με τα συμφέροντά της.
Αντίστοιχα, στα παραδείγματα 22 (Cad’ entraide…tout ce qui concerne le
monde nous tient à Coeur (FR), «Η καρδιά μου χτυπάει οικολογικά» (EL)) και 23
(Invented for life – what does it mean for me? (EN), Τεχνολογία για τη ζωή – τι
σημαίνει αυτό για μένα; (EL)) επιλέγεται για την ελληνική εκδοχή η προσωπική
αντωνυμία πρώτου προσώπου ενικού αριθμού, η οποία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση
διατηρείται ως έχει, στην πρώτη διαφοροποιείται σε επίπεδο αριθμού από την
αντίστοιχη γαλλική. Η χρήση του ενικού αριθμού φαίνεται να αποτελεί σκόπιμη
επιλογή, καθώς, πέραν του ότι μέσω αυτής καθίσταται εμφανής η παρουσία του
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συντάκτη στο εκφώνημα, δημιουργείται παράλληλα η εντύπωση ότι ο συγκεκριμένος
λόγος εκφράζει τον ίδιο τον χρήστη, γεγονός που οδηγεί σε άμεση εμπλοκή του,
καθώς και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ταύτισης του ιδίου με την εταιρεία σε σχέση
με τον πληθυντικό αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο, και στις δύο περιπτώσεις χρήσης της
προσωπικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου ενικού αριθμού αναδύεται η πρόθεση του
συντάκτη να απευθυνθεί προσωπικά στον αποδέκτη και να τον φέρει πιο κοντά στην
εταιρεία, καθιστώντας τον μέλος της.


Προσθήκη παρουσίας του συντάκτη

Πολύ συχνά, διαπιστώνουμε προσθήκη της κτητικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου
πληθυντικού αριθμού μόνο στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, όπως διαφαίνεται στα
παραδείγματα που ακολουθούν, γεγονός που συνδέεται, κατά την άποψή μας, με τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κοινού.
24. Worlds (EN)
(Κόσμοι)
Univers (FR)
(Σύμπαν)
Ο Κόσμος μας (EL)
(www.lamaisoncoloniale.com)
25. Media (EN)
(Mέσα)
Infos Presse (FR)
(Πληροφορίες Τύπου)
Τα νέα μας (EL)
(www.shell.com)
26. 3M innovation making life better (EN)
(H 3Μ καινοτομία κάνει τη ζωή καλύτερη)
L’ Innovation 3M pour faciliter la vie (FR)
(Η Καινοτομία 3Μ για να διευκολύνει τη ζωή)
Η καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη (EL)
(www.3m.com)

Στα ανωτέρω παραδείγματα, κατά την επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου
προς το ελληνικό επιχώριο επιλέγεται η προσθήκη του κτητικού επιθέτου μας. Με
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αυτήν την επιλογή η παρουσία του συντάκτη γίνεται εντονότερη, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ του συντάκτη και του αποδέκτη. Η
παραπάνω προσθήκη φαίνεται να αποτελεί συνειδητή επιλογή του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής, η οποία έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της έννοιας
του ανήκειν και τη δημιουργία θετικής στάσης προς το προϊόν μέσα από τη
στρατηγική της συναισθηματικής απήχησης. Κάτι τέτοιο είναι μη αναμενόμενο στο
παράδειγμα 24 (Worlds (EN), Univers (FR), Ο Κόσμος μας (EL)), βάσει του τύπου
του προωθούμενου προϊόντος, καθώς σύμφωνα με τη Σιδηροπούλου (1998: 192), σε
προϊόντα οικιακού εξοπλισμού παρατηρείται χαμηλός βαθμός εμπλοκής του
καταναλωτή, ενώ οι Smith και Klein-Braley (1995) υποστηρίζουν ότι η
καταλληλότερη διαφημιστική στρατηγική για τέτοιου είδους προϊόντα είναι η
γνωσιακή. Ωστόσο, η επιδίωξη συναισθηματικής απήχησης για το συγκεκριμένο
προϊόν καταδεικνύει μία υπεροχή των συναισθηματικών κινήτρων για την αγορά
επίπλων από τη μεριά των ελλήνων χρηστών, η οποία φαίνεται να καθορίζεται από
τις πολιτισμικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν το ελληνικό επιχώριο, καθώς οι
Έλληνες δένονται συχνά με τα αντικείμενα, τα οποία αποτελούν μέρος του κόσμου
τους. Επιπροσθέτως, και στα τρία υπό εξέταση παραδείγματα θεωρούμε ότι μέσα από
τη χρήση της κτητικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου σε πρώτο πληθυντικό αριθμό
καταγράφεται γλωσσικά η πολιτισμική διάσταση της συλλογικότητας που
χαρακτηρίζει τον έλληνα χρήστη. Ενώ στην αγγλική και γαλλική γλωσσική εκδοχή οι
κατηγορίες περιεχομένου που αφορούν σε πληροφορίες για την εταιρεία (παράδειγμα
24) και τα νέα (παράδειγμα 25) αποτυπώνονται γλωσσικά ως Media/Infos Presse και
Worlds/Univers αντίστοιχα, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή προστίθεται η κτητική
αντωνυμία μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο αποδέκτης του
μηνύματος ανήκει στην ομάδα της εταιρείας και τα νέα ή οι πληροφορίες για αυτήν
που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο τον αφορούν άμεσα.
Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 26 (3M innovation making life better (EN), L’
Innovation 3M pour faciliter la vie (FR), Η καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας
καλύτερη (EL)) η προσθήκη της κτητικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου
πληθυντικού που εντοπίζεται στο σλόγκαν της εταιρείας προσδιορίζει την έννοια της
ζωής και δημιουργεί μία αίσθηση συλλογικότητας και κοινού οφέλους αναφορικά με
το βιοτικό επίπεδο του χρήστη και των μελών της εταιρείας. Το γεγονός ότι το
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συγκεκριμένο γλωσσικό μέσο επιλέγεται μόνο στην ελληνική απόδοση καταδεικνύει
την πρόθεση του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του κοινού στο οποίο απευθύνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες που το διαφοροποιούν από τους άλλους δύο υπό εξέταση πολιτισμούς.

4.3.1.5. Μεταφορά
Πολύ συχνά, κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων προς το ελληνικό
επιχώριο, εντοπίζεται η χρήση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς ως μέσου
πειθούς του χρήστη. Με τον όρο μεταφορά αναφερόμαστε στο σχήμα λόγου το οποίο,
σύμφωνα με τη γνωσιακή προσέγγιση (Lakoff και Johnson, 1980/2005), αποτελεί
μέσο κατανόησης ενός εμπειρικού πεδίου (πεδίου στόχος) βάσει κάποιου άλλου
πεδίου (πεδίου πηγή) και κατά συνέπεια, αποτελεί βασικό μοντέλο της διαδικασίας
της σκέψης στην ανθρώπινη κοινωνία. Λόγω του ότι αφιερώνεται ξεχωριστό
κεφάλαιο στην απόδοση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων (βλ. κεφάλαια 5 και 6) εδώ παραθέτουμε
ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα χρήσης της ως μέσου πειθούς. Τα πρώτα
παραδείγματα που αναλύουμε εντάσσονται στις περιπτώσεις προσθήκης του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς:


Προσθήκη μεταφοράς

27. About Toyota. (EN)
(Σχετικά με την Τoyota.)
À propos de Toyota. (FR)
(Σχετικά με την Τoyota.)
O κόσμος της Τoyota. (EL)
(www.toyota.com)
28. Nippon Oil. Your choice of energy. (EN)
(Λιπαντικά Nippon. Η δική σας επιλογή ενέργειας.)
Πλανήτης ENEOS! Μάθετε για τα λιπαντικά. (EL)
(www.eneos.com)

29. La Maison Coloniale.
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(εταιρικό όνομα)
La Maison Coloniale.
(εταιρικό όνομα)
Ζήστε χωρίς σύνορα.
(www.lamaisoncoloniale.com)

Όπως διαφαίνεται στα ανωτέρω παραδείγματα, αν και η αγγλική ή/και η γαλλική
γλωσσική εκδοχή των συνδέσμων που αφορούν στις πληροφορίες για την εταιρεία
(παράδειγμα 27) ή του σλόγκαν (παραδείγματα 28 και 29) διατυπώνονται με
δηλωτικές πράξεις λόγου (About Toyota (ΕΝ), À propos de Toyota (FR), Νippon oil.
Your choice of energy (EN) και La Maison Coloniale (FR)), στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή παρατηρείται η προσθήκη μεταφορικών εκφωνημάτων (O κόσμος της Τoyota,
Πλανήτης ENEOS! Μάθετε για τα λιπαντικά, Ζήστε χωρίς σύνορα (EL)). Η μετατροπή
της μη μεταφοράς σε μεταφορά που εντοπίζεται στα συγκεκριμένα παραδείγματα,
αποτελεί μία από τις μεταφραστικές λύσεις που έχει διακρίνει ο Τoury (1995: 82)
αναφορικά με την απόδοση της μεταφοράς θέτοντας ως σημείο εκκίνησης το κείμενο
στόχος. Η μεταφορά, όπως αναφέρεται στον Goatly (1993: 127), προσδίδει μία
αίσθηση οικειότητας στον αποδέκτη, ενώ, σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2000: 47),
διευκολύνει την επιτέλεση της

περιληπτικής

λειτουργίας, καθώς

δίνονται

περισσότερα μηνύματα με λιγότερες λέξεις και οδηγεί σε ανάκληση σωρείας
εμπειριών και γνώσεων του αποδέκτη. Επίσης, κατά την Κουτσουλέλου-Μίχου
(1997), το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μετάδοσης
συναισθημάτων, ενώ, σύμφωνα με την Barbu (www.scribd.com), το εν λόγω
φαινόμενο διακρίνεται για την ικανότητά του να υπερπηδά την απλή μετάδοση
νοημάτων και να δημιουργεί μία υπερπραγματική διάσταση. Επομένως, στην
περίπτωση των ανωτέρω προωθούμενων εταιρειών, με τη χρήση της μεταφοράς, το
λογότυπό τους, το οποίο είναι ξένο προς την εμπειρία και τη γνώση του ελληνικού
κοινού,

οικειοποιείται,

ενώ

παράλληλα

ο

έλληνας

χρήστης

επηρεάζεται

συναισθηματικά, αποκτώντας την ψευδαίσθηση ότι μέσω της κατανάλωσης των
προϊόντων των συγκεκριμένων εταιρειών μπορεί να μεταφερθεί σε μία εναλλακτική
πραγματικότητα, στον κόσμο της Toyota, στον πλανήτη ENEOS ή σε έναν κόσμο
δίχως σύνορα. H επιλογή προσθήκης του σχήματος της μεταφοράς μόνο στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή ενδεχομένως να συσχετίζεται με την ένταξη του
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ελληνικού πολιτισμού σε πολιτισμούς υψηλού περικειμένου (Hall 1976), όπου
παρατηρείται υψηλός βαθμός εμμεσότητας του λόγου και συχνή χρήση μεταφορικών
σχημάτων, κάτι που θα εξετάσουμε διεξοδικότερα σε ακόλουθο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 5
και 6).
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται διατήρηση του ρητορικού
σχήματος της μεταφοράς κατά το πέρασμα από το ένα επιχώριο στο άλλο, η οποία
μπορεί να είναι, είτε πλήρης, είτε με ενδεχόμενες αλλαγές, όπως παρατηρούμε στα
ακόλουθα παραδείγματα:


Διατήρηση μεταφοράς

30. World of Sony. (EN)
(Κόσμος της Sony.)
Le Monde de Sony. (FR)
(O Kόσμος της Sony.)
Ο κόσμος της Sony. (EL)
(www.sony.com)
31. Travailler chez Kraft…Be inspired…Be rewarded…Be yourself…Be Kraft.
(FR)
(Εργασία στην Kraft…Εμπνευστείτε…Ανταμειφθείτε…Γίνετε ο εαυτός
σας.. Γίνετε Kraft.)
Καριέρα…Θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας; (EL)
(www.kraft.com)
32. Musique…Music mixer. (FR)
(Μουσική…Μουσικό μίξερ.)
Όλοι μαζί…Όλοι μουσική. (EL)
(www.coca-cola.com)

Στο παράδειγμα 30 (World of Sony (EN), Le Monde de Sony (FR), Ο κόσμος της Sony
(EL)) οι μεταφορικές εκφράσεις που εντοπίζονται στην αγγλική και γαλλική
γλωσσική εκδοχή αποδίδονται με κυριολεκτική μετάφραση στην αντίστοιχη ελληνική
με αποτέλεσμα, να διατηρείται πλήρως το μεταφορικό νόημα μέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η συναισθηματική προσέγγιση του κοινού. Στα παραδείγματα 31
(Travailler chez Kraft…Be inspired…Be rewarded…Be yourself…Be Kraft (EN),
Καριέρα…Θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας; (EL)) και 32 (Musique…Music mixer
(FR), Όλοι μαζί…Όλοι μουσική (EL)), αν και παρατηρούνται κάποιες αλλαγές στη
διατύπωση των μεταφορικών εκφράσεων, το γενικότερο εννοιολογικό μεταφορικό
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σχήμα διατηρείται. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες
περιπτώσεις το μεταφορικό νόημα αποδίδεται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή με
λεξιλογικά στοιχεία (μέλη της ομάδας, όλοι μαζί), τα οποία προσδίδουν μία αίσθηση
συλλογικότητας, η οποία συνάδει με τον ελληνικό πολιτισμό που χαρακτηρίζεται από
υψηλό βαθμό συλλογικότητας (Ηοfstede, 1991). Ενώ στη γαλλική εκδοχή με το
εκφώνημα be kraft (γίνετε kraft) (παράδειγμα 31) επιδιώκεται η ταύτιση του χρήστη
με την εταιρεία, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή προτιμάται η δημιουργία μίας
αίσθησης ομαδικότητας στην εταιρεία μέσα από τις συγκεκριμένες λεξικές μονάδες.
Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στο παράδειγμα 32, όπου οι λεξικές μονάδες όλοι
και μαζί αποπνέουν μία αίσθηση συλλογικότητας μέσα από την επιτέλεση κοινών
δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, διαφαίνεται και πάλι μία προτίμηση του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής για προσθήκη ή διατήρηση τεχνικών εντυπωσιασμού, όπως
είναι το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς, οι οποίες πραγματώνονται μέσω γλωσσικών
μέσων, τα οποία παρουσιάζουν συνάφεια με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
του κάθε κοινού στόχος.

4.3.1.6 Αφηγηματικό ύφος
To αφηγηματικό ύφος, σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2000: 52), εντοπίζεται σε
περιπτώσεις όπου «η έντυπη διαφήμιση αποφεύγει πηχυαίους τίτλους και αρκείται σε
ένα αφηγηματικό κείμενο». Στο υπό μελέτη υλικό, διαπιστώνεται ορισμένες φορές η
χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής εντυπωσιασμού όπως διαφαίνεται και από τα
ακόλουθα παραδείγματα:
33. Innovation
Energy, energy everywhere
and all of the taking – but
how best to take it?
Alternative energy. (EN)
(Καινοτομία
Ενέργεια, ενέργεια παντού
και όλη η άντληση- αλλά
πώς να την πάρουμε/πάρετε/ πάρει κανείς/ καλύτερα;
Εναλλακτική ενέργεια.)
Καθώς
οι
πόλεις
μεγαλώνουν…η
ατμόσφαιρα
επιβαρύνεται
συνεχώς…μάθετε τι κάνει η Shell για να αντιμετωπίσει την αστική
ρύπανση. (EL)
(www.shell.com)
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Στο παράδειγμα 33, τόσο η γαλλική, όσο και η ελληνική γλωσσική εκδοχή,
παρουσιάζουν μία ιδιαίτερη ευαισθησία προς την οικολογία, η οποία εκφράζεται
γλωσσικά, μέσα από τη χρήση του ποιητικού και του αφηγηματικού ύφους
αντίστοιχα. Ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει την απαλοιφή του
ποιητικού ύφους που αρμόζει περισσότερο στον ιδιαίτερα θηλυπρεπή χαρακτήρα του
γαλλικού πολιτισμού επιλέγοντας το γλωσσικό μέσο της αφήγησης για τον
αντίστοιχο ελληνικό. Ωστόσο, η απήχηση προς το κοινό παραμένει συναισθηματική,
καθώς μέσα από την αφήγηση ο ειδικός επιδιώκει την προσέγγιση των
συναισθηματικών κινήτρων που μπορεί να επηρεάσουν το δέκτη για την αγορά
καυσίμων που σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, το γεγονός ότι ο ελληνικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται από έναν μέσο
βαθμό θηλυκότητας φαίνεται να καθορίζει τις γλωσσικές επιλογές του ειδικού κατά
την επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου.
34. Imagine the combination of East and West, the exotic and the familiar, the
classic and the contemporary, all merging seamlessly within your home! La
Maison Coloniale brings you the splendour of Asian influences together with
a contemporary twist allowing you to create a truly unique space by bringing
together different styles. (EN)
(Φανταστείτε/Φαντάσου το συνδυασμό της Ανατολής και της Δύσης, του
εξωτικού και του οικείου, του κλασικού και του σύγχρονου, όλα να
συγχωνεύονται αδιαχώριστα μέσα στο σπίτι σας/σου. Η La Maison Coloniale
σας/σου φέρνει την μεγαλοπρέπεια των Ασιατικών επιρροών μαζί με μία
σύγχρονη στροφή επιτρέποντάς σας/σε να δημιουργήσετε/δημιουργήσεις
έναν αληθινά μοναδικό χώρο φέρνοντας μαζί διαφορετικά στυλ.)
Imaginez des rencontres inattendues entre ici et là-bas, accueillez d’ autres
cultures, mêlez les influences, faites voyager votre déco. Découvrez des
sofas, des meubles et des objets aux lignes différentes, aux matières
naturelles, aux finitions originales. (FR)
(Φανταστείτε συναντήσεις απρόσμενες μεταξύ του εδώ και του εκεί,
υποδεχθείτε διαφορετικούς πολιτισμούς, αναμείξτε τις επιρροές, κάνετε να
ταξιδέψει η διακόσμησή σας. Ανακαλύψτε καναπέδες, έπιπλα και
αντικείμενα σε γραμμές διαφορετικές, σε υλικά φυσικά, σε γραμμές
πρωτότυπες.)
Ένας χώρος που θα σας ταξιδέψει σε τόπους εξωτικούς και θα σας
προκαλέσει να μεταμορφώσετε το εσωτερικό του σπιτιού σας με χρώματα
και αρώματα άλλων πολιτισμών, γεννημένων στις μακρινές χώρες του
ήλιου. Ανακαλύψτε καναπέδες, αυθεντικά χειροποίητα έπιπλα και αξεσουάρ
από φυσικά υλικά και σε μοναδικά σχέδια. (EL)
(www.lamaisoncoloniale.com)
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Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 34, παρά τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται μεταξύ
των τριών γλωσσικών εκδοχών φαίνεται να διατηρείται ένα αφηγηματικό ύφος λόγου
το οποίο σκοπό έχει τη δημιουργία θετικής προδιάθεσης εκ μέρους του χρήστη, μέσα
από την πρόκληση ευχάριστων συναισθημάτων και την νοητή μεταφορά του σε έναν
κόσμο που κατακλύζεται από ανατολίτικα πολιτισμικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο,
τόσο ο γάλλος, όσο και ο έλληνας χρήστης, οι οποίοι φέρουν ένα πιο θηλυπρεπές
πολιτισμικό υπόβαθρο σε σχέση με τον άγγλο, συμπαρασύρονται σε ένα εξωτικό
κλίμα και αποκτούν την επιθυμία να καταναλώσουν τα προωθούμενα προϊόντα, τα
οποία φαίνονται ικανά να δημιουργήσουν γύρω τους μία υπερπραγματικότητα.
Ωστόσο, η επιλογή του συγκεκριμένου ύφους θα λέγαμε ότι είναι μη αναμενόμενη
για την αγγλική γλωσσική εκδοχή, δεδομένου του μεγάλου βαθμού ανδροπρέπειας
που παρουσιάζει ο πολιτισμός των άγγλων χρηστών και για τον οποίο θεωρείται
καταλληλότερη μία πιο σκληρή στρατηγική πωλήσεων η οποία θα εστιάζεται στην
λογική επιχειρηματολογία.
35. Products and Services. (EN)
(Προϊόντα και Υπηρεσίες.)
Produits et Services. (FR)
(Προϊόντα και Υπηρεσίες.)
Ελέγξτε…Βρείτε τι σας ταιριάζει…Δείτε όλα τα τηλέφωνα. (EL)
(www.motorola.com)

Το παράδειγμα 35 (Products and Services (EN), Produits et Services (FR),
Ελέγξτε…Βρείτε τι σας ταιριάζει…Δείτε όλα τα τηλέφωνα (EL)) αποτελεί μία ακόμη
περίπτωση όπου επιλέγεται η αφήγηση ως τεχνική εντυπωσιασμού και έμμεσης
χειραγώγησης του κοινού. Μέσα από την παρατακτική διατύπωση προτροπών εκ
μέρους του συντάκτη, οι οποίες εμφανίζουν μία λογική και χρονική συνέχεια, ο
χρήστης παρακινείται να πλοηγηθεί στο δικτυακό τόπο και να ανακαλύψει τα
προϊόντα της εταιρείας, λαμβάνοντας παράλληλα έμμεσα την επιβεβαίωση ότι θα
βρει σίγουρα κάτι που να του ταιριάζει. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τη
γαλλική εκδοχή επιλέγεται μία ουδέτερη γλωσσική διατύπωση, αν και ο γαλλικός
πολιτισμός χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό θηλυπρέπειας σε σχέση με τον
ελληνικό. Ωστόσο, η επιλογή του αφηγηματικού ύφους στην ελληνική απόδοση,
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παρά την απουσία του στις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές, αποτελεί για μία ακόμη
φορά ένδειξη της πρόθεσης του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να επηρεάσει την
αγοραστική συμπεριφορά του ελληνικού κοινού προσπαθώντας να το εντυπωσιάσει
και ενδεχομένως να το καθοδηγήσει.

4.3.2 Τεχνικές που εντάσσονται στην στρατηγική που δίνει έμφαση
στην πληροφορία
Παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής επιλέγει τεχνικές εντυπωσιασμού ως μέσου προτροπής του χρήστη,
παρατηρούνται και αρκετές περιπτώσεις έμφασης στην ίδια την πληροφορία με τη
χρήση ανάλογων γλωσσικών μέσων στην ελληνική γλωσσική εκδοχή των δικτυακών
τόπων. Οι κυριότερες τεχνικές απόδοσης που εντάσσονται στη συγκεκριμένη
κατηγορία είναι α) η απαλοιφή/παράλειψη του μεταφορικού σχήματος, β) η απαλοιφή
της σύγκρισης, γ) η απαλοιφή της αξιολόγησης, δ) η αποστασιοποίηση συντάκτη και
χρήστη και ε) η απαλοιφή της παρουσίας του συντάκτη.

4.3.2.1 Απαλοιφή / παράλειψη του μεταφορικού σχήματος
Κατά την εξέταση του υπό μελέτη υλικού διαπιστώνουμε ορισμένες φορές την
απώλεια του μεταφορικού σχήματος στο ελληνικό μετάφρασμα, είτε μέσω απαλοιφής
με απόδοση της μεταφοράς με μη μεταφορικό τρόπο, είτε μέσω πλήρους παράλειψης
αυτού. Οι εν λόγω τεχνικές απόδοσης του μεταφορικού σχήματος αποτελούν
μεταφραστικές λύσεις, οι οποίες έχουν προταθεί από τον Toury (1995: 82) και
αναλύονται διεξοδικότερα σε ακόλουθο κεφάλαιο (βλ. τρίτο μέρος) που αφορά στην
απόδοση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων σε συσχετισμό με άλλες τεχνικές απόδοσής του που
εντοπίζονται στο σύνολο του δείγματος. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης ο
εντοπισμός των συγκεκριμένων τεχνικών μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποια
συμπεράσματα αναφορικά με την γενικότερη στρατηγική προτροπής που επιλέγεται
σε γλωσσικό επίπεδο για το ελληνικό κοινό.
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36. Welcome to Total UK. (EN)
(Καλωσήρθατε στην Total του Η.Β.)
Bienvenue chez Total. (FR)
(Καλωσήρθατε στην Total.)
Η Total στην Ελλάδα. (EL)
(www.total.com)
37. Découvrez le defilé des tendances lingerie. (FR)
(Ανακαλύψτε το σύνολο των τάσεων στα εσώρουχα.)
Web προσφορές. Δείτε τις εδώ. (EL)
(www.triumph.com)
38. See the future of photography. (EN)
(Δείτε το μέλλον της φωτογρφίας.)
Découvrez l’ avenir de la photographie. (FR)
(Ανακαλύψτε το μέλλον της φωτογραφίας.)
Ø (EL)
(www.canon.com)
39. I want to move up the ladder. (EN)
(Θέλω να ανέβω τη σκάλα.)
Ø (EL)

(www.ing.com)

Εξετάζοντας τα ανωτέρω παραδείγματα διαπιστώνουμε ότι οι προσαρμοστικές
τεχνικές που επιλέγονται έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια των προτρεπτικών
λειτουργιών που συνεπάγεται η χρήση του μεταφορικού σχήματος και την
ουδετεροποίηση

του

λόγου

του

μεταφράσματος.

Πιο

συγκεκριμένα,

στα

παραδείγματα 36 (Welcome to Total UK, Bienvenue chez Total, Η Total στην
Ελλάδα) και 37 (Découvrez le defilé des tendances lingerie, Web προσφορές. Δείτε τις
εδώ) η ελληνική απόδοση χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερα αποστασιοποιημένο
λόγο, όπου η έμφαση δίνεται κυρίως στην μετάδοση της πληροφορίας που αφορά
στην ύπαρξη του εν λόγω δικτυακού τόπου στην Ελλάδα στη μία περίπτωση, και
στην ύπαρξη προσφορών στη δεύτερη. Με αυτόν τον τρόπο, χάνεται η αίσθηση της
οικειότητας και της εναλλακτικής πραγματικότητας που ενυπάρχει στα εκφωνήματα
της αγγλικής ή/και της γαλλικής εκδοχής, ενώ η προσέγγιση του κοινού είναι κυρίως
γνωσιακή και όχι συναισθηματική όπως συμβαίνει στις άλλες δύο γλωσσικές
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εκδοχές. Στα παραδείγματα 38 (See the future of photography, Découvrez l’ avenir
de la photographie, Ø) και 39 (I want to move up the ladder, Ø) το μεταφορικό
σχήμα παραλείπεται πλήρως, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται σε
εξωκειμενικούς παράγοντες όπως ο περιορισμός οικονομικών πόρων και χρόνου, ο
οποίος επιβάλλει την επιχώρια προσαρμογή μέρους μόνο του δικτυακού τόπου,
εστιάζοντας στη μετάδοση της πληροφορίας και αφήνοντας στην άκρη οποιοδήποτε
μέσο εντυπωσιασμού που συνήθως απαιτεί δημιουργικότητα και αρκετό περιθώριο
χρόνου από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής.

4.3.2.2. Απαλοιφή της σύγκρισης
Μία ακόμη προσαρμοστική τεχνική που εντοπίζεται στο υπό μελέτη δείγμα και με
την οποία δίνεται έμφαση κυρίως στη μετάδοση της πληροφορίας κατά το πέρασμα
προς το ελληνικό επιχώριο είναι η απαλοιφή της σύγκρισης που εμφανίζεται στις
άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές.
40. Your child wants it and you want to buy
>>Find the perfect computer for your student. (EN)

it

for

them

(Το παιδί σας το θέλει και εσείς θέλετε να το αγοράσετε για αυτά
>>Βρείτε τον τέλειο υπολογιστή για τον μαθητή σας.)
200 euros remboursés! >>Pour l' achat d' un portable HP 6715b equipé
d' un processeur AMD et d' un accessoire. (FR)
(200 ευρώ πληρωμένα! >>Για την αγορά ενός φορητού HP 6715b
εξοπλισμένου με επεξεργαστή ΑΜD και με ένα αξεσουάρ.)
Προσφορές της ΗP >> Επισκεφτείτε την αρχική σελίδα της
διαφημιστικής εκστρατείας της ΗΡ.
(www.hp.com)
41. 6th sense creates the perfect environment.
MORE SPACE FOR BETTER CARE.
Large 9 kg capacity – 6TH Sense Aquasteam has 50% more volume
than a standard washing machine. More space means fewer washes
and better care for your clothes. (EN)
(Το 6η αίσθηση δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Μεγάλη χωρητικότητα 9 κιλών- Το 6η Αίσθηση Aquastream έχει 50%
περισσότερο όγκο από ένα τυπικό πλυντήριο ρούχων. Περισσότερος
χώρος σημαίνει λιγότερα πλυσίματα και καλύτερη φροντίδα για τα
ρούχα σας/σου.)
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H δύναμη του ατμού.
Ανακαλύψτε το Aquasteam, το νέο πλυντήριο ρούχων της
Whirlpool, το οποίο λειτουργεί σαν σάουνα για τις ίνες των ρούχων σας
αφού εκμεταλλεύεται τη φυσική δύναμη του ατμού.
(EL)
(www.whirlpool.com)
42. More luxury i20 edition. (EN)
(Έκδοση μεγαλύτερης πολυτέλειας i20.)
HYUNDAI i20. (EL)
(www.worldwide.hyundai.com)

Στα ανωτέρω παραδείγματα, διαφαίνεται μία συνειδητή επιλογή απαλοιφής της
σύγκρισης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή καθώς τα εκφωνήματα find the perfect
computer for your student, (παράδειγμα 40) …the perfect environment, More space
for better care, …has 50% more volume than a standard washing machine…, More
space means fewer washes and better care… (παράδειγμα 41) και More luxury i20
edition (παράδειγμα 42) που χρησιμοποιούνται στην αγγλική εκδοχή των δικτυακών
τόπων και με τα οποία επιτελείται, είτε έμμεση (παραδείγματα 40 και 42), είτε άμεση
σύγκριση (παράδειγμα 41) με ανταγωνιστικά προϊόντα, αντικαθίστανται από
εκφωνήματα στα οποία εκλείπει ο συγκριτικός ή ο υπερθετικός βαθμός, με
αποτέλεσμα να χάνεται η διάκριση του προωθούμενου προϊόντος σε σχέση με τα
υπόλοιπα του είδους του.
Αν και στα παραδείγματα 40 και 41 η επιλογή της προστακτικής έγκλισης
επισκεφθείτε και ανακαλύψτε συντελεί στη διατήρηση της έντονης παρουσίας του
ομιλητή, με την απαλοιφή της σύγκρισης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, δίνεται
μεγαλύτερη έμφαση στην απλή μετάδοση της πληροφορίας. Έτσι, στο παράδειγμα 40,
ο χρήστης πληροφορείται ότι η εταιρεία κάνει προσφορές και ο ίδιος μπορεί να
επωφεληθεί από αυτές, επισκεπτόμενος την αρχική σελίδα της διαφημιστικής
εκστρατείας. Με αυτόν τον τρόπο, η ποιοτική διάκριση που εισάγεται στην αγγλική
εκδοχή απαλείφεται στην ελληνική και γαλλική γλωσσική εκδοχή και μετατρέπεται σε
ποσοτική, καθώς η προσέλκυση του χρήστη βασίζεται στο οικονομικό συμφέρον.
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Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 42, η ελληνική απόδοση, απαλείφοντας την σύγκριση
με ανταγωνιστικά προϊόντα σε επίπεδο άνεσης και πολυτέλειας που ενυπάρχει στην
αγγλική εκδοχή (More luxury i20 edition), περιορίζεται στην απλή παρουσίαση του
νέου μοντέλου της εταιρείας υπό τη μορφή τίτλου (HYUNDAI i20) και χωρίς καμία
αξιολογική κρίση αναφορικά με αυτό.
Τέλος, στο παράδειγμα 41, η τεχνική της σύγκρισης ως μέσου προτροπής του
χρήστη εμφανίζεται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό στο αγγλικό εκφώνημα μέσω της
συχνής χρήσης τόσο του συγκριτικού όσο και του υπερθετικού βαθμού επιθέτων,
καθώς και της εμφάνισης συγκριτικής σύνταξης. Η παντελής απουσία της εν λόγω
τεχνικής στην ελληνική απόδοση δεν φαίνεται να είναι τυχαία, καθώς η ανοιχτή
σύγκριση που γίνεται αντιληπτή από το κοινό συνάδει περισσότερο με πολιτισμούς
που εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ανδροπρέπειας όπως είναι ο αγγλικός και όχι στον
ελληνικό, ο οποίος, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Hofstede (1991) (βλ. κεφ. 3.4),
βρίσκεται κάπου στη μέση. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επιλογή του
ειδικού της επιχώριας προσαρμογής για απαλοιφή της σύγκρισης είναι αιτιολογημένη
και δείχνει την πρόθεσή του να σεβαστεί τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού
στο οποίο απευθύνεται.

4.3.2.3 Aπαλοιφή της αξιολογικής κειμενικότητας
Αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η έκφραση αξιολογικής κρίσης που
εντοπίζεται στην αγγλική ή/και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή διατηρείται στην
ελληνική απόδοση, όπως είδαμε σε προηγούμενη υποενότητα (4.3.1.1), ορισμένες
φορές παρατηρείται απαλοιφή αυτής, όπως διαφαίνεται παρακάτω:
43. No 1 de la banque directe en France et dans le monde.
18 millions de clients dans 9 pays à travers le monde. (FR)
(Νο 1 τράπεζα στη Γαλλία και τον κόσμο.
18 εκατομμύρια πελατών μέσα σε 9 χώρες σε όλο τον κόσμο.)
Η ING. ING Group (EL)
(www.ing.com)
44. New Heineken DraughtKeg. 5 litres of premium quality draught beer for
you to enjoy anywhere. (EN)
(Νέα Heineken DraughtKeg. 5 λίτρα ανώτερης ποιότητας μπύρας ντραφτ
για να την απολαύσετε/απολαύσεις οπουδήποτε.)
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Draught Keg 5L (EL)
(www.heineken.com)

45. Pfizer at a glance
An overview of one of the world’s leading pharmaceutical companies. (EN)
(Η Pfizer με μία ματιά
Επισκόπηση μίας από τις ηγετικές φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο)
H Eταιρεία
Ο σκοπός μας: Αφοσιωνόμαστε στην έρευνα για το καλό της
ανθρωπότητας, προκειμένου να προσφέρουμε μακροζωϊα…
Οι αξίες μας: Οι αξίες μας είναι μία δήλωση των βασικών μας πεποιθήσεων
και των καθορισμένων… (EL)
(www.pfizer.com)

Στα δύο πρώτα παραδείγματα που παραθέτουμε, ο λόγος στην ελληνική απόδοση (Η
ING. ING Group και Draught Keg 5L) εμφανίζεται ιδιαίτερα απλοποιημένος,
ουδέτερος,

αποστασιοποιημένος

και

στερημένος

οποιουδήποτε

στοιχείου

εντυπωσιασμού του αποδέκτη, σε αντίθεση με την αντίστοιχη γαλλική ή αγγλική
εκδοχή, όπου είναι εμφανής η έκφραση της αξιολογικής κρίσης του συντάκτη
αναφορικά με το προωθούμενο προϊόν.
Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 45 παρατηρείται απαλοιφή της αξιολογικής
κειμενικότητας που προκύπτει από τη χρήση του επιθετικού προσδιορισμού της
εταιρείας οne of the world’s leading… με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη
περίπτωση ενυπάρχει κάποια πρόθεση θετικής παρουσίασης της εταιρείας, αλλά αυτό
γίνεται αρκετά συγκαλυμμένα και σε πολύ περιορισμένο βαθμό.
Γενικά, και στις τρεις περιπτώσεις η τεχνική εντυπωσιασμού της αξιολογικής
κειμενικότητας κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο απαλείφεται, με
αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στην απλή μετάδοση της πληροφορίας με τη χρήση
ενός ουδέτερου και απλοποιημένου λόγου. Κάτι τέτοιο, έρχεται σε αντίθεση με τις
προσδοκίες και τις ανάγκες του ελληνικού κοινού, το οποίο χαρακτηρίζεται από
υψηλό βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας, κάτι που θα μπορούσε να διασφαλιστεί μέσω
της χρήσης της τεχνικής της αξιολόγησης, και λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την
επιρροή της αγοραστικής του συμπεριφοράς.

4.3.2.4. Αποστασιοποίηση μεταξύ συντάκτη και χρήστη
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Παρά το γεγονός ότι, πολύ συχνά, δημιουργείται μία διαλεκτική σχέση μεταξύ
συντάκτη και αποδέκτη στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, όπως φάνηκε σε
προηγούμενα παραδείγματα, παρατηρούμε ότι ορισμένες φορές μέσω των γλωσσικών
επιλογών του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
46.

Become a franchisee. (EN)
(Γίνετε/Γίνε δικαιοχρήστης.)
Devenez franchisé. (FR)
(Γίνετε δικαιοχρήστης.)
Ευκαιρίες franchise. (EL)
(www.premaman.com)

47. Discover Air Liquide in UK. (EN)
(Ανακαλύψτε/Aνακάλυψε την Air Liquide στο Η.Β.)
Decouvrez le groupe Air Liquide …www.airliquide.com. (FR)
(Ανακαλύψτε τον όμιλο Air Liquide…www.airliquide.com.)
ΟΜΙΛΟΣ AIR LIQUIDE…AIR LIQUIDE HELLAS. (EL)
(www.airliquide.com)
48. Login, Join free, Register a product. (EN)
(Συνδεθείτε/Συνδέσου, Γίνετε/Γίνε μέλος δωρεάν, Εγγράψτε/Ενέγραψε ένα
προϊόν.)
Connexion, Inscription gratuite, Enregister un produit. (FR)
(Σύνδεση, Εγγραφή δωρεάν, Εγγραφή ενός προϊόντος.)
Σύνδεση, Δωρεάν Συμμετοχή, Εγγραφή προϊόντος. (EL)
(www.sony.com)
49. Vous êtes
Petites & Moyennes Entreprises/ Grandes Entreprises/
Particuliers/ Opérateurs Télécom/ Secteur Public. (FR)
(Είστε
Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις/ Μεγάλες Επιχειρήσεις/
Ιδιώτες/ Πάροχοι Télécom/ Δημόσιος Τομέας.)
Πληροφορίες Για
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις/ Μεγάλες επιχειρήσεις/
Τηλεπικοινωνιακούς παρόχους/ Οικιακούς χρήστες. (EL)
(www.cisco.com)

Στα

ανωτέρω

παραδείγματα,

διακρίνουμε

ότι

η

ρηματική

σύνταξη

που

χρησιμοποιείται στην αγγλική ή/και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή του δικτυακού
τόπου είτε σε προστακτική έγκλιση (παραδείγματα 46, 47 και 48) είτε σε οριστική
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(παράδειγμα 49) ουσιαστικοποιείται κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο. Με
μία τέτοιου είδους επιλογή φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην απλή
μετάδοση της πληροφορίας, καθώς χάνεται η αλληλεπίδραση και η διαλεκτική σχέση
που δημιουργείται μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη μέσω της προστακτικής
έγκλισης (become/devenez, discover/découvrez, login, join, register) ή της ρηματικής
φράσης σε δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού (vous êtes), με αποτέλεσμα να
μειώνεται η αίσθηση οικειότητας από την μεριά του αποδέκτη, καθώς και ο βαθμός
προτροπής του για περαιτέρω πλοήγηση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο
παράδειγμα 47, η ονοματική φράση που αντικαθιστά την ρηματική στην ελληνική
απόδοση εμπεριέχει τη λεκτική μονάδα όμιλος, η οποία εντοπίζεται και στη γαλλική
εκδοχή, κάτι που θα λέγαμε ότι ενδεχομένως να οφείλεται στο πολιτισμικό
χαρακτηριστικό της απόστασης ισχύος που χαρακτηρίζει τόσο το ελληνικό όσο και το
γαλλικό κοινό (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4). Μέσω της διατήρησης της
συγκεκριμένης λεκτικής μονάδας προσδίδεται κύρος στην εταιρεία και τονίζεται η
ηγετική της θέση της στο χώρο της αγοράς, κάτι που είναι αποδεκτό στους εν λόγω
πολιτισμούς. Όπως αναφέρουν και οι Singh, N. και Baack W.D. (2004), τέτοιου
είδους στοιχεία παρατηρούνται στους δικτυακούς τόπους των χωρών που
χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό απόστασης ισχύος. Κατά συνέπεια, η διατήρηση
αντίστοιχων λεκτικών μονάδων στους ελληνικούς δικτυακούς τόπους είναι απόλυτα
αναμενόμενη. Ωστόσο, στα υπόλοιπα παραδείγματα δεν εντοπίζεται κάποιος εμφανής
λόγος ουσιαστικοποίησης της ρηματικής φράσης. γεγονός που καθιστά, κατά την
άποψή μας, τη συγκεκριμένη επιλογή ανεπαρκή για την προτροπή του ελληνικού
κοινού στο πλαίσιο της προώθησης μέσω ενός δικτυακού τόπου.

4.3.2.5. Απαλοιφή της παρουσίας του συντάκτη
Μία ακόμη τεχνική που καταδεικνύει μία τάση έμφασης στην πληροφορία σε
κάποιους ελληνικούς δικτυακούς τόπους αποτελεί και η απαλοιφή της παρουσίας του
συντάκτη μέσα από την παράλειψη, είτε κτητικών επιθέτων πρώτου προσώπου
πληθυντικού αριθμού, είτε προσωπικών αντωνυμίων του ίδιου προσώπου και
αριθμού.
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50. Our stores. (EN)
(Τα καταστήματά μας.)
Nos magasins. (FR)
(Τα καταστήματά μας.)
Tο Δίκτυο. (EL)
(www.premaman.com)
51. Contact us. (EN)
(Επικοινωνήστε μαζί μας.)
Contactez-nous. (FR)
(Επικοινωνήστε μαζί μας.)
Επικοινωνία. (EL)
(www.samsung.com)
52. As one of the world’s leading engineering companies, we help our
customers to use electrical power effectively and to increase
industrial productivity in a sustainable way. (EN)
(Ως μία από τις ηγετικές εταιρείες μηχανικής στον κόσμο,
βοηθούμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική
ενέργεια αποτελεσματικά και να αυξάνουν την βιομηχανική
παραγωγικότητα με σταθερό τρόπο.)
En tant que leader mondial dans les technologies de l’ énergie et
de l’ automation, nous aidons nos clients à utiliser efficacement l’
énergie électrique et à accroître durablement leur productivité
industrielle. (FR)
(Ως παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες της ενέργειας και της
αυτοματοποίησης, βοηθούμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν
με αποτελεσματικότητα την ηλεκτρική ενέργεια και να αυξάνουν
συνεχώς την βιομηχανική τους παραγωγικότητα.)
Η ΑΒΒ Α.Ε αναπτύσσει το σύνολο των δραστηριοτήτων του
διεθνούς ομίλου ΑΒΒ Ltd. προσφέροντας προϊόντα,
ολοκληρωμένα συστήματα και υπηρεσίες σε βιομηχανίες χημικών
διεργασιών, επεξεργασίας πετρελαίου, τσιμεντοβιομηχανίες,
χαλυβουργίες, χαρτοβιομηχανίες, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου,
Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, κατασκευαστές και χρήστες
κτηριακών έργων καθώς και σιδηροδρομικές και ναυτιλιακές
εφαρμογές. (EL)
(www.abb.com)
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Στα ανωτέρω παραδείγματα παρατηρούμε ότι μέσα από την παράλειψη των κτητικών
επιθέτων our και nos (παραδείγματα 50 και 52), καθώς και των προσωπικών
αντωνυμιών us και nous (παράδειγμα 51) της αγγλικής και γαλλικής εκδοχής
αντίστοιχα, η ελληνική απόδοση καθιστά τον συντάκτη-εταιρεία αφανή και
περιορίζεται στην απλή δήλωση της πληροφορίας που ακολουθεί, εάν επιλεγεί ο
συγκεκριμένος σύνδεσμος (τοπικά καταστήματα ή στοιχεία επικοινωνίας) ή
πληροφοριών που αφορούν στην ίδια την εταιρεία μέσα από έναν ουδέτερο και
αποστασιοποιημένο λόγο. Κάτι τέτοιο, έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της
σχέσης ταύτισης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μεταξύ του χρήστη και της
εταιρείας, καθώς επίσης την απώλεια της συναισθηματικής απήχησης προς τον
πρώτο. Με αυτόν τον τρόπο, αποδυναμώνεται η προτρεπτική ισχύς του εκφωνήματος
προς τον έλληνα χρήστη, ο οποίος, όπως προαναφέραμε, από τη μία πλευρά
χαρακτηρίζεται από μία εγγενή τάση προς άρνηση και χρειάζεται τη δημιουργία
θετικού κλίματος, προκειμένου να την αποβάλλει και από την άλλη εντάσσεται σε
έναν πολιτισμό που διακρίνεται για την αίσθηση συλλογικότητας, κάτι που η
παρουσία του συντάκτη και η ταύτιση με αυτόν θα μπορούσε να καλύψει.

4.3.3. Σχολιασμός των γλωσσικών τεχνικών προτροπής
Μετά την παρουσίαση των τεχνικών προτροπής που επιλέγονται για το ελληνικό
κοινό σε γλωσσικό επίπεδο διαπιστώνουμε ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής
καταφεύγει σε πλήθος γλωσσικών μέσων προκειμένου να ενισχύσει την πειστική
λειτουργία του δικτυακού τόπου και να επιτελέσει επιτυχώς τον επικοινωνιακό του
σκοπό. Οι γλωσσικές προτρεπτικές τε,χνικές που εντοπίστηκαν μπορούν να
διακριθούν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν και τις γενικότερες
στρατηγικές προτροπής που καθορίζουν τις προσαρμοστικές επιλογές του ειδικού.
Στους πίνακες που ακολουθούν, επιχειρούμε να συνοψίσουμε το σύνολο των
γλωσσικών τεχνικών που εντοπίστηκαν βάσει της κατηγοριοποίησής τους σε αυτές
που εντάσσονται
α) στη στρατηγική δημιουργίας εντυπωσιασμού και
έμμεσης χειραγώγησης και
β) στη στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία:
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Προτρεπτική στρατηγική εντυπωσιασμού και έμμεσης χειραγώγησης
Γλωσσική προτρεπτική τεχνική

Διατύπωση πληροφοριών ως αντικειμενικών
ισχυρισμών- αξιολογική κειμενικότητα

Σύγκριση
Διαλεκτική σχέση και άμεση εμπλοκή του
αποδέκτη

Παρουσία του συντάκτη

Μεταφορικό ρητορικό σχήμα

Γλωσσικά μέσα

Τεχνική
απόδοσης

επίθετα, ρηματικές φράσεις

Διατήρηση

επιθετικοί προσδιορισμοί,
συντάξεις που αναδεικνύουν μία
σχέση αιτίας-αποτελέσματος ή
αντίφασης, ποσοτικά επιρρήματα

Προσθήκη

επίθετα συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού

Διατήρηση

προστακτική

Διατήρηση

ερώτηση, προστακτική
κτητικά επίθετα πρώτου προσώπου,
προσωπικές αντωνυμίες πρώτου
προσώπου

Προσθήκη

κτητικά επίθετα πρώτου προσώπου

Προσθήκη
Διατήρηση
Προσθήκη

μεταφορικές εκφράσεις

Προσθήκη

Διατήρηση

Διατήρηση

Αφηγηματικό ύφος

λεκτικές μονάδες, σύνταξη, συνοχή

Προσθήκη

Πίνακας 4.2: Γλωσσικές τεχνικές με τις οποίες πραγματώνεται η προτρεπτική
στρατηγική της δημιουργίας εντυπωσιασμού και έμμεσης χειραγώγησης
Προτρεπτική στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία
Γλωσσική τεχνική

Γλωσσικά μέσα

Μεταφορικό ρητορικό σχήμα

Μεταφορική έκφραση

Σύγκριση

επίθετα συγκριτικού και
υπερθετικού βαθμού,
συγκριτική σύνταξη

Αξιολογική κειμενικότητα
Διαλεκτική σχέση και άμεση εμπλοκή του
αποδέκτη
Παρουσία του συντάκτη

επίθετα, ρηματικές φράσεις
Προστακτική, προσωπικές
αντωνυμίες δευτέρου προσώπου
κτητικά επίθετα πρώτου
προσώπου, προσωπικές
αντωνυμίες πρώτου προσώπου

Τεχνική απόδοσης
Απαλοιφή
Παράλειψη
Απαλοιφή
Απαλοιφή
Απαλοιφή
Απαλοιφή
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Πίνακας 4.3: Γλωσσικές τεχνικές με τις οποίες πραγματώνεται η προτρεπτική
στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία

Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε ποιός τύπος προτρεπτικής στρατηγικής
κυριαρχεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων διαπιστώσαμε ότι ο τύπος του
προϊόντος δεν αποτελεί σταθερό κριτήριο επιλογής της ευρύτερης στρατηγικής
πειθούς του κοινού, καθώς για τον ίδιο τύπο προϊόντος επιλέγεται συχνά, είτε η
στρατηγική εντυπωσιασμού του κοινού, είτε η στρατηγική έμφασης στην
πληροφορία. Το βασικό κριτήριο που φαίνεται να καθορίζει την επιλογή της
γενικότερης προτρεπτικής στρατηγικής που υιοθετείται είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον πολιτισμό στον οποίο απευθύνεται ο εκάστοτε
δικτυακός τόπος. Επομένως, μέσα από την εξέταση της συχνότητας εμφάνισης των
στρατηγικών πειθούς του κοινού, βάσει των προτρεπτικών τεχνικών που επιλέγονται
για την ελληνική απόδοση, θα επιδιώξουμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων χρηστών τα οποία φαίνεται να
καθορίζουν τις επιλογές του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής σε γλωσσικό
επίπεδο.
Η συχνότητα εμφάνισης των στρατηγικών προτροπής του ελληνικού κοινού
διαφαίνεται στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί:
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Γράφημα 4.1: Ποσοστά εμφάνισης των προτρεπτικών στρατηγικών στους
ελληνικούς δικτυακούς τόπους
Η προτρεπτική στρατηγική που φαίνεται να κυριαρχεί στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων είναι αυτή που στοχεύει στον εντυπωσιασμό και την έμμεση χειραγώγηση
του κοινού, μέσω της επιδίωξης της συναισθηματικής απήχησης και του υψηλού
βαθμού εμπλοκής του δέκτη. Πιο αναλυτικά, η συχνότητα εμφάνισης των κυριότερων
προτρεπτικών τεχνικών που επιλέγονται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής
για την ελληνική απόδοση και οι οποίες εντάσσονται στην εν λόγω στρατηγική
πειθούς, διαμορφώνονται ως εξής:

Γράφημα 4.2: Ποσοστά εμφάνισης των γλωσσικών τεχνικών που εντάσσονται στην
προτρεπτική στρατηγική του εντυπωσιασμού και της έμμεσης χειραγώγησης
Όπως διαφαίνεται και στο ραβδόγραμμα, η γλωσσική προτρεπτική τεχνική που
κυριαρχεί είναι αυτή του μεταφορικού ρητορικού σχήματος, ενώ στη συνέχεια,
ακολουθούν με την ίδια συχνότητα εμφάνισης η διατύπωση πληροφοριών ως
αντικειμενικών ισχυρισμών, η σύγκριση και η εμφανής παρουσία του συντάκτη.
Λιγότερο συχνά εντοπίζεται η δημιουργία διαλεκτικής σχέσης και άμεσης εμπλοκής του
αποδέκτη, ενώ τελευταία μεταξύ των επιλογών του ειδικού της επιχώριας
προσαρμογής έρχεται η γλωσσική προτρεπτική τεχνική του αφηγηματικού ύφους.
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Η επιλογή των συγκεκριμένων προτρεπτικών τεχνικών, όπως είδαμε και κατά
την ανάλυση του υπό μελέτη υλικού, μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάδειξης των
ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ελλήνων, καθώς φαίνεται να
υφίσταται άμεσος συσχετισμός μεταξύ των δύο. Στον πίνακα που ακολουθεί
επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση του συσχετισμού μεταξύ των γλωσσικών
προτρεπτικών τεχνικών και των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των ελλήνων χρηστών:
Πολιτισμικά χαρακτηριστικά
Γλωσσικές
προτρεπτικές τεχνικές
Διατύπωση πληροφοριών
ως αντικειμενικών
ισχυρισμών-αξιολογική
κειμενικότητα

αποφυγή
αβεβαιότητας

αρνητική
προδιάθεση

συλλογικότητα

θηλυπρέπεια

++

+

+

+

+

+

+

+

Σύγκριση
Δημιουργία διαλεκτικης
σχέσης και άμεσης
εμπλοκής του αποδέκτη

+

Παρουσία του συντάκτη

+

Μεταφορικό ρητορικό
σχήμα

+

Αφηγηματικό ύφος

πολιτισμός
υψηλού
περικειμένου

+

+

+

Πίνακας 4.4: Συσχετισμός των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών με τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά των ελλήνων.
Λαμβάνοντας ως αφετηρία τη γλωσσική προτρεπτική τεχνική του μεταφορικού
ρητορικού σχήματος, η οποία εμφανίζει και τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης,
μπορούμε να σημειώσουμε ότι από την ανάλυση του υπό μελέτη δείγματος,
προκύπτει

συσχετισμός

της

εν

λόγω

τεχνικής

με

τον

υψηλό

βαθμό

περικειμενικότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό (Hall, 1976). Σύμφωνα
με τον Hall (1976), η εμμεσότητα του λόγου, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς, μπορεί να ερμηνευθεί βάσει της έννοιας του
περικειμένου, η οποία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις
διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο ίδιος (1976), διαχωρίζει τους πολιτισμούς σε υψηλού
περικειμένου (high-context cultures), όπου το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας
προϋπάρχει, είτε στο περικείμενο της επικοινωνιακής κατάστασης, είτε στο ίδιο το
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άτομο και σε χαμηλού περικειμένου (low-context cultures), όπου το μήνυμα
διατυπώνεται ξεκάθαρα και ανοιχτά. Για κάποιον που δεν ανήκει σε πολιτισμό
υψηλού περικείμενου η επικοινωνία μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως δύσκολη, καθώς το
μήνυμα δεν διατυπώνεται ανοιχτά. Αντιθέτως, η επικοινωνία σε πολιτισμούς χαμηλού
περικειμένου μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα βαρετή για κάποιον που είναι
εξοικειωμένος με τους πολιτισμούς υψηλού περικειμένου, καθώς το μήνυμα
μεταδίδεται ανοιχτά και με αρκετές λεπτομέρειες. Όπως αναφέρει η de Mooij (2004),
η επικοινωνία σε πολιτισμούς υψηλού περικειμένου χαρακτηρίζεται από συμβολισμό
και έμμεσες γλωσσικές εκφράσεις, κάτι που διαπιστώθηκε στα εκφωνήματα των
ελληνικών

δικτυακών

τόπων,

ενώ

η

επικοινωνία

χαμηλού

περικειμένου

χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρα γλωσσικά μηνύματα.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των πολιτισμών βάσει περικειμένου, ο Hall
(1976) κατατάσσει τους μεσογειακούς λαούς στην κατηγορία του υψηλού
περικείμενου, γεγονός που καθιστά αναμενόμενη την εμφάνιση αρκετών γλωσσικών
στοιχείων εμμεσότητας κατά την γλωσσική επικοινωνία στο ελληνικό επιχώριο. Κάτι
τέτοιο επαληθεύεται από την πληθώρα περιπτώσεων, όπου επιλέγεται το ρητορικό
σχήμα της μεταφοράς για την ελληνική απόδοση, γεγονός που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η επιλογή γλωσσικών μέσων κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την περικειμενική ταυτότητα του
πολιτισμού.
Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις, όπου η επιλογή διατήρησης ή προσθήκης
του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς φαίνεται να συσχετίζεται και με άλλα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων χρηστών, όπως αυτό της συλλογικότητας
(Hofstede, 1991), κάτι που θα αναλυθεί διεξοδικότερα σε ακόλουθο κεφάλαιο το
οποίο αφορά στην μελέτη της απόδοσης, τόσο της γλωσσικής, όσο και της οπτικής
μεταφοράς, και του συσχετισμού της με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων
(βλ. κεφ. 5 και 6).
Περνώντας στη γλωσσική προτρεπτική τεχνική της διατύπωσης των
πληροφοριών ως αντικειμενικών ισχυρισμών, στην οποία διαπιστώνεται μεγάλος
βαθμός αξιολογικής κειμενικότητας, παρατηρούμε ότι η επιλογή της συνάδει σε
μεγάλο βαθμό και παράλληλα επιβεβαιώνει τη σκιαγράφηση του ελληνικού
πολιτισμού όπως έχει διαμορφωθεί επί τη βάσει των πολιτισμικών διαστάσεων του
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Hofstede (1991), καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία έχει οδηγηθεί η
Σιδηροπούλου (2004) αναφορικά με την τάση των ελλήνων για αρνητική προδιάθεση.
Έτσι, σε πληθώρα παραδειγμάτων, όπου εντοπίζεται η εν λόγω προτρεπτική τεχνική
αναδεικνύεται, άλλοτε η συλλογικότητα, άλλοτε η θηλυπρέπεια, και άλλοτε η ανάγκη
των ελλήνων χρηστών για αποφυγή αβεβαιότητας, ενώ πολύ συχνά μέσω της
συγκεκριμένης τεχνικής φαίνεται να μετριάζεται η αρνητική τάση που χαρακτηρίζει
τους έλληνες, σύμφωνα με την Σιδηροπούλου (ό.π).
Οι γλωσσικές προτρεπτικές τεχνικές, τόσο της σύγκρισης, όσο και της
δημιουργίας διαλεκτικής σχέσης και άμεσης εμπλοκής του αποδέκτη, φαίνεται να
καλύπτουν την επιδίωξη του ελληνικού κοινού για σιγουριά και ασφάλεια αναφορικά
με την ποιότητα του προϊόντος, καθώς επίσης αναστέλλουν ως ένα βαθμό την
αρνητική του στάση απέναντι σε αυτό. Η δημιουργία οικειότητας μεταξύ του
συντάκτη και του χρήστη αποκαλύπτει επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον μέσο
βαθμό θηλυπρέπειας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος φαίνεται να
απαιτεί έναν πιο συναισθηματικό τρόπο προσέγγισης.
Τέλος, η πολιτισμική διάσταση της συλλογικότητας που εντοπίστηκε σε
αρκετά μεγάλο βαθμό στην περίπτωση του ελληνικού πολιτισμού (Hofstede, 1991)
(βλ. κεφ. 3.4), αναδεικνύεται μέσα από το γεγονός ότι πολύ συχνά καθίσταται
εμφανής η παρουσία του συντάκτη, ενώ η χρήση της γλωσσικής προτρεπτικής τεχνικής
του αφηγηματικού ύφους αποτελεί, σε κάποιες περιπτώσεις, ένδειξη του χαμηλού
βαθμού ανδροπρέπειας των ελλήνων και σε κάποιες άλλες, του αρνητικού τους
χαρακτήρα.
Διαπιστώνουμε,

επομένως,

ότι

η

χαρτογράφηση

των

κυριότερων

προτρεπτικών τεχνικών που εντοπίζονται σε γλωσσικό επίπεδο στους ελληνικούς
επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους, οι οποίες εντάσσονται στην
ευρύτερη στρατηγική πειθούς που στοχεύει στον εντυπωσιασμό και την έμμεση
χειραγώγηση του κοινού, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα καλειδοσκόπιο μέσα από το
οποίο είναι δυνατόν να αναδυθούν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τα
χαρακτηριστικά των ελλήνων, όπως έχουν σκιαγραφηθεί από διάφορους ερευνητές
(Hall 1976, Hofstede 1991, Σιδηροπούλου 2004). Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ανωτέρω
ανάλυση δεν είναι εξαντλητική, καθώς απαιτείται ενδελεχής μελέτη της κάθε
γλωσσικής προτρεπτικής τεχνικής μεμονωμένα, προκειμένου να επιτευχθεί μία εις
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βάθος εξέταση του τρόπου με τον οποίο η κάθε μία επιδιώκει και ενδεχομένως
επιτυγχάνει την πειθώ του κοινού.
Η ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών μας
οδήγησε στην αναλυτικότερη εξέταση του τρόπου απόδοσης του ρητορικού σχήματος
της μεταφοράς στο κεφάλαιο που ακολουθεί, καθώς το συγκεκριμένο γλωσσικό
φαινόμενο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο υπό μελέτη υλικό
και παράλληλα αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτισμικά φορτισμένο γλωσσικό μέσο
πειθούς. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο γλωσσικό φαινόμενο ενδείκνυται προς
ανάλυση στο πλαίσιο του κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου, καθώς διαθέτει
τόσο γλωσσικές όσο και μη γλωσσικές εκφάνσεις (γλωσσική μεταφορά και οπτική
μεταφορά).
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Μέρος Γ’: Η απόδοση του σχήματος της εννοιολογικής μεταφοράς στο
πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
0.1. Εισαγωγή
Σε αυτό το μέρος, επιδιώκεται η περιγραφή και ανάλυση των προσαρμοστικών
τεχνικών που επιλέγονται κατά την επιχώρια προσαρμογή διεθνών εταιρικών
δικτυακών τόπων αναφορικά με το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς, τόσο σε
γλωσσικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο. Αρχικά, θα δοθεί μια συνοπτική παρουσίαση
των θέσεων που έχουν επικρατήσει κατά καιρούς για τη φύση και τη λειτουργία της
μεταφοράς σε επίπεδο λόγου γενικά, ενώ στη συνέχεια, θα περιγραφεί η λειτουργία
και η χρησιμότητά της στo πλαίσιo του λόγου σε εταιρικούς δικτυακούς τόπους. Για
την ανάλυση της χρήσης της μεταφοράς στο πλαίσιο του διαδικτυακού λόγου
υιοθετείται η εννοιολογική προσέγγιση της μεταφοράς, όπως αναπτύχθηκε από τους
Lakoff και Johnson (1980), η οποία επιτρέπει τη διαγλωσσική περιγραφή και
ανάλυσή της, όχι μόνο σε γλωσσικό, αλλά και σε εικονικό επίπεδο, όπως θα δούμε
στα δύο ακόλουθα κεφάλαια (βλ. κεφ. 5 και 6). Επίσης, σε αυτό το μέρος,
παρατίθενται οι επικρατέστερες, κατά την άποψή μας, θέσεις αναφορικά με τη
μετάφραση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς, τις οποίες θα εξετάσουμε σε
συνδυασμό με την εννοιολογική μεταφραστική προσέγγιση, καθώς και με τη θεωρία
της Συνάφειας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα που αντλούμε από επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους. Το θεωρητικό πλαίσιο, βάσει του οποίου θα
επιχειρήσουμε την ανάλυση του υπό μελέτη υλικού αναφορικά με το φαινόμενο της
μεταφοράς, αποτελεί συγκερασμό τριών θεωρητικών προσεγγίσεων:
α) της εννοιολογικής προσέγγισης της μεταφοράς
β) της Θεωρίας της Συνάφειας και
γ) της Θεωρίας του Σκοπού και της στρατηγικής της συνεπούς μετάφρασης.
Οι ανωτέρω θεωρητικές προσεγγίσεις θεωρούμε ότι αλληλοσυμπληρώνουν η μία την
άλλη και αποτελούν και οι τρεις απαραίτητα εργαλεία για τη μελέτη της απόδοσης
του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου,
όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια.
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0.2. Μία ιστορική ανασκόπηση του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς
Αφού ανατρέξουμε σε παλαιότερες προσεγγίσεις του μεταφορικού λόγου θα
επικεντρωθούμε στη θεώρησή του φαινομένου υπό το πρίσμα των εννοιών, όπως
έχει αναπτυχθεί από τους Lakoff και Johnson (1980), την οποία και υιοθετούμε στην
παρούσα έρευνα.

0.2.1 Παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρητορικό σχήμα της
μεταφοράς
Η σημασία της μεταφοράς εκφράζεται για πρώτη φορά ανοιχτά από τον Αριστοτέλη
(1459a: 4-9), ο οποίος θεωρεί τον σωστό χειρισμό της ένδειξη ευφυίας. Ο ίδιος
(1457b: 8-27) επιχειρεί μια πρώτη ανάλυση της μεταφοράς και δίνει τον πρώτο
ορισμό της ως εξής: «Μεταφορά δε έστιν ονόματος αλλοτρίου επιφορά», (μεταφορά
είναι να αποδίδουμε σε ένα πράγμα ένα ξένο όνομα, ένα όνομα που δεν του ανήκει).40
Σύμφωνα με την αριστοτελική προσέγγιση, η μεταφορά αντιμετωπίζεται ως ένας
γλωσσικός μηχανισμός με διακοσμητική λειτουργία, ο οποίος απαντάται συνήθως
στη λογοτεχνία και τον ποιητικό λόγο, με αποτέλεσμα η χρήση του να περιορίζεται
μόνο σε αισθητικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Aυτός ο γλωσσικός μηχανισμός
βασίζεται στις ομοιότητες ανάμεσα σε δύο πράγματα και απαιτεί το ένα να μεταφέρει,
παρεκκλίνοντας από την αρχική σημασία του, τις ιδιότητές του στο «άλλο» μέσα από
μία διαδικασία υποκατάστασης.
Η έμφαση στο γλωσσικό χαρακτήρα της μεταφοράς διαφαίνεται και στον
ορισμό της από το Routledge Dictionary of Language and Linguistics (Bussmann,
1996: 304), όπου αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο ρητορικό σχήμα αποτελεί μια
γλωσσική αναπαράσταση, μια εικόνα που βασίζεται στη σχέση ομοιότητας μεταξύ
δύο αντικειμένων ή δύο ιδεών. Επίσης, η μεταφορά περιγράφεται ως μια
συμπυκνωμένη σύγκριση, στην οποία ο δείκτης σύγκρισης δεν εκφράζεται με
γλωσσικά μέσα, αλλά είναι υπόρρητος.

40

Η απόδοση από την αρχαία προς την νέα ελληνική έχει γίνει από την Σγουρούδη (2003:133).
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Μία από τις εκδοχές της θεωρίας της σύγκρισης που έχει αναπτυχθεί
αναφορικά με τη μεταφορά προτείνεται από τον Goatly (1997) και περιλαμβάνει τρεις
κεντρικές έννοιες:
α) το θέμα (topic), που αφορά στον όρο που προσδιορίζεται,
β) το όχημα (vehicle), το οποίο αναφέρεται στον όρο που
χρησιμοποιείται μεταφορικά και με τον οποίο συγκρίνεται το θέμα
και
γ) τα κοινά στοιχεία (grounds), βάσει των οποίων γίνεται η σύγκριση.
Έτσι, για παράδειγμα, στη μεταφορική έκφραση Life’s a journey (H ζωή είναι ταξίδι,
www.samsonite.com), «η ζωή» αποτελεί το θέμα, δηλαδή το αντικείμενο στο οποίο
αναφέρεται το «ταξίδι», το «ταξίδι» αποτελεί το όχημα, δηλαδή την έννοια με την
οποία συγκρίνεται «η ζωή» και τα χαρακτηριστικά που συγκλίνουν και στις δύο
έννοιες και βάσει των οποίων γίνεται η σύγκριση αποτελούν τα κοινά στοιχεία.
Προκύπτει, κατά συνέπεια, μία σχέση ομοιότητας μεταξύ δύο αντικειμένων, τα οποία,
εκ πρώτης όψεως, δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα, όπως συμβαίνει και με το
παράδειγμα Life’s a journey (H ζωή είναι ταξίδι, www.samsonite.com). Θα
μπορούσαμε, επομένως, να ισχυριστούμε ότι σύμφωνα με τη θεωρία της σύγκρισης, η
μεταφορά αντιμετωπίζεται ως μία παρομοίωση, στην οποία δεν χρησιμοποιείται
ανοιχτά ο συγκριτικός σύνδεσμος «σαν».
Μία ακόμη θεωρία που επικράτησε για τη μεταφορά είναι αυτή της
αλληλεπίδρασης (interaction theory) (Richards 1936, Black 1962), σύμφωνα με την
οποία το νόημα της μεταφορικής έκφρασης προκύπτει από την αλληλεπίδραση των
όρων που χρησιμοποιούμε για την διατύπωσή της και κατά συνέπεια, οποιαδήποτε
αλλαγή σε έναν από αυτούς τους όρους αλλάζει σημαντικά το νόημά της. Γενικότερα,
η θεωρία της αλληλεπίδρασης υποστηρίζει ότι το νόημα της μεταφοράς δεν μπορεί
ποτέ να παραφραστεί με ακρίβεια. Κατά συνέπεια, η θεωρία της αλληλεπίδρασης
έρχεται σε πλήρη αντίθεση, τόσο με την αριστοτελική προσέγγιση, όσο και με την
προσέγγιση του Bussman, σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται δυνατή η παράφραση της
μεταφοράς. Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία της υποκατάστασης, η
πρόταση «Ο Richard είναι λιοντάρι» σημαίνει ότι «Ο Richard είναι γενναίος», ενώ
σύμφωνα με τη θεωρία της σύγκρισης, η ίδια πρόταση σημαίνει «Ο Richard είναι
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σαν λιοντάρι (ως προς το ότι είναι γενναίος)», όπου οι λέξεις στην παρένθεση
υπονοούνται αλλά δεν διατυπώνονται. Κατά τον Black (1962), η θεωρία της
σύγκρισης αποτελεί μία υποπερίπτωση της θεωρίας της υποκατάστασης, διότι, όπως
φάνηκε και από τα παραδείγματα, οι δύο παραφράσεις θεωρούνται κυριολεκτικά
ισοδύναμες. Αυτό που ο ίδιος υποστηρίζει είναι ότι θα πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος
με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι δύο όροι της μεταφορικής πρότασης και όχι να
παραχθεί μία παράφραση σε μία άλλη πρόταση.
Ωστόσο, οι παραπάνω θεωρίες για τη μεταφορά, οι οποίες την αντιμετωπίζουν
ως ένα απλό γλωσσικό φαινόμενο και φαίνονται να αφορούν κυρίως το λογοτεχνικό
είδος λόγου, αποδεικνύονται ανεπαρκείς για τη μελέτη της απόδοσης του φαινομένου
στo πλαίσιo του κειμενικού είδους του δικτυακού τόπου. Δεδομένου ότι το είδος του
δικτυακού τόπου είναι δυναμικό και όχι στατικό, αλλά και κατεξοχήν πολυτροπικό,
καθώς αποτελείται όχι μόνο από γλωσσικά, αλλά και από εικονικά και ακουστικά
στοιχεία, προκύπτει η ανάγκη υιοθέτησης μίας ευρύτερης και πιο ευέλικτης
αντίληψης του υπό μελέτη φαινομένου.

0.2.2 Η γνωσιακή προσέγγιση του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς
Την παραδοσιακή αντίληψη για τη μεταφορά, σύμφωνα με την οποία αυτή θεωρείται
μηχανισμός ποιητικής φαντασίας, αποκομμένος από την καθημερινή επικοινωνία και
συνδεδεμένος κυρίως με τη λογοτεχνική υφολογικά μεταφορά, έρχονται να
αμφισβητήσουν οι Lakoff

και Johnson με το έργο τους Metaphors we live by

(1980/2005).41 Θεωρώντας τη μεταφορά ως ένα φαινόμενο που αφορά στην ίδια τη
σκέψη, μετατοπίζουν τη μεταφορική μονάδα από τις μεμονωμένες προτάσεις στις
μεταφορικές έννοιες. Στο πλαίσιο μίας γνωσιακής προσέγγισης

του ρητορικού

σχήματος της μεταφοράς, οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι «το κοινό αντιληπτικό μας
σύστημα, με βάση το οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε είναι ουσιαστικά μεταφορικής
φύσεως» (1980/2005:

25),

κατά

συνέπεια,

οι

περισσότερες

έννοιες

που

Το έργο των Lakoff και Johnson Metaphors we live by (1980) έχει μεταφραστεί στην
ελληνική από την Καλομενίδου (2005) και φέρει τον τίτλο Ο μεταφορικός λόγος: Ο ρόλος της
μεταφοράς στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης, το 2003 το πρωτότυπο έργο επανεκδόθηκε στα αγγλικά.
Οποιαδήποτε αναφορά στο πρωτότυπο, στην επανέκδοση ή στη μετάφραση προσδιορίζεται με βάση
την αναφορά στην αντίστοιχη ημερομηνία.

41
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χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τον περίγυρό μας εντάσσονται στην κατηγορία
των εννοιολογικών μεταφορών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι λογοτεχνικές
υφολογικά μεταφορές, οι οποίες μελετήθηκαν βάσει των παραδοσιακών αντιλήψεων
για το φαινόμενο ως το κατεξοχήν και ίσως το μοναδικό είδος του συγκεκριμένου
ρητορικού σχήματος, φαίνεται να αποτελούν πλέον μόνο μία υποομάδα των
μεταφορών του καθημερινού μας λόγου.
Η υπόθεση ότι το αντιληπτικό μας σύστημα είναι μεταφορικό οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι και ο τρόπος που σκεφτόμαστε, αλλά και οι εμπειρίες μας κινούνται
σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο της μεταφοράς. Ωστόσο, όπως ισχυρίζονται οι Lakoff
και Johnson (1980/2005: 28), οι μεταφορές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας
ζωή δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές, διότι η μεταφορά δεν βρίσκεται μόνο στις λέξεις
που χρησιμοποιούμε, αλλά και στην ίδια την ιδέα που έχουμε για μία έννοια και η
οποία μπορεί να έχει αφομοιωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποτελεί το συνηθισμένο
τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβανόμαστε. Επίσης, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι, εφόσον
η επικοινωνία βασίζεται στο ίδιο εννοιολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη
σκέψη και τις ενέργειές μας, η γλώσσα αποτελεί σημαντική πηγή στοιχείων για τη
μεταφορικότητα που ενυπάρχει στο εννοιολογικό μας σύστημα (1980: 3-4).
Η θεωρία των Lakoff και Johnson για τη μεταφορά μπορεί να αποτελέσει
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την παρούσα έρευνα, καθώς μέσα από τη θεώρηση
του συγκεκριμένου ρητορικού σχήματος υπό το πρίσμα των εννοιών, αυτό αποκτά
μία ευελιξία η οποία επιτρέπει την περιγραφή και ανάλυση τόσο των γλωσσικών όσο
και των οπτικών μεταφορών που παρατηρούνται στο είδος των δικτυακών τόπων.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Kövecses (2002: 59) εντοπίζει 12
περιπτώσεις, στις οποίες παρατηρείται πραγμάτωση της εννοιολογικής μεταφοράς με
άλλους τρόπους πέραν του γλωσσικού, όπως είναι οι ταινίες, το θέατρο, τα κινούμενα
σχέδια, οι πίνακες, τα γλυπτά, τα κτίρια, οι διαφημίσεις, τα σύμβολα, οι μύθοι και
πολλά άλλα. Κάτι τέτοιο ενισχύει την άποψη ότι μέσα από μία εννοιολογική
προσέγγιση δίνεται η δυνατότητα μελέτης, όχι μόνο των γλωσσικών, αλλά και των
οπτικών

εκφάνσεων

του

φαινομένου

και

δεδομένου

ότι

οι

τελευταίες

χρησιμοποιούνται κατά κόρον στους εταιρικούς δικτυακούς τόπους, διαφαίνεται η
καταλληλόλητα της θεωρητικής προσέγγισης της εννοιολογικής μεταφοράς για την
παρούσα έρευνα.
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0.2.2.1 Είδη εννοιολογικών μεταφορών

Οι Lakoff και Johnson διακρίνουν τρεις κατηγορίες εννοιολογικών μεταφορών: α) τις
δομικές μεταφορές, β) τις προσανατολιστικές μεταφορές και γ) τις οντολογικές
μεταφορές.


Οι δομικές μεταφορές

Στην κατηγορία των δομικών μεταφορών εντάσσονται οι περιπτώσεις, όπου μία
έννοια δομείται βάσει κάποιας άλλης, όπως συμβαίνει στο παράδειγμα: Η
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (ARGUMENT IS WAR). O συμβατικός τρόπος
για να μιλήσουμε για αντιπαραθέσεις στον καθημερινό μας λόγο προϋποθέτει μία
μεταφορά που σχεδόν ποτέ δεν συνειδητοποιούμε και αυτή είναι η μεταφορά του
πολέμου. Πολλά από όσα κάνουμε στην αντιπαράθεση καθορίζονται εν μέρει από την
έννοια του πολέμου. Έτσι, όπως αναφέρουν οι Lakoff και Johnson (1980/2005:27),
παρόλο που δεν υπάρχει σωματική μάχη, υπάρχει λεκτική και αυτό αντανακλάται στη
δομή μιας αντιπαράθεσης: επίθεση, υπεράσπιση, αντεπίθεση κτλ. Μερικά από τα
παραδείγματα μεταφορικών εκφράσεων που υπάγονται στη γενική μεταφορά Η
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (ARGUMENT IS WAR) είναι τα ακόλουθα: 42
α)

Your claims are indefensible. (ΕΝ)
(Οι ισχυρισμοί σου είναι ανυπεράσπιστοι.)
Δεν μπορείς να υπερασπίσεις τους ισχυρισμούς σου. (EL)

β)

He attacked every weak point in my argument. (EN)
Επιτέθηκε σε κάθε αδύνατο σημείο του επιχειρήματός μου. (EL)

γ)

His criticisms were right on target. (EN)
Η κριτική του βρήκε κατευθείαν το στόχο. (EL)

(ό.π:26)

Μέσα από τα παραδείγματα που παραθέτουν οι Lakoff και Johnson (ό.π:27),
αποδεικνύεται ότι «η εννοιολογική μεταφορά Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΕΜΟΣ είναι μια μεταφορά με την οποία ζούμε στον πολιτισμό μας και η οποία
δομεί τις πράξεις που εκτελούμε όταν λογομαχούμε».
42
Τα παραδείγματα έχουν αντληθεί από το έργο των Lakoff και Johnson (1980) και η απόδοσή
τους στα ελληνικά έχει γίνει σύμφωνα με τη μετάφραση του έργου τους στην ελληνική γλώσσα
(2005). Η απόδοση στην ελληνική που δίνεται σε παρένθεση αποτελεί κυριολεκτική μετάφραση του
αγγλικού εκφωνήματος, όπως δίνεται από τη μεταφράστρια του έργου, Καλομενίδου.
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Οι προσανατολιστικές μεταφορές

Η κατηγορία των προσανατολιστικών μεταφορών αναφέρεται σε μεταφορές, οι οποίες
οργανώνουν ένα ολόκληρο σύστημα εννοιών βάσει κάποιου άλλου (Lakoff και
Johnson 1980/2003:14) και συνήθως περιλαμβάνουν μία έννοια χώρου ή
προσανατολισμού. Γενικά, οι μεταφορές προσανατολισμού προσδίδουν σε μία έννοια
προσανατολισμό στο χώρο, όπως για παράδειγμα Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ/ Η
ΛΥΠΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ (HAPPY IS UP/SAD IS DOWN). Έτσι, έχουμε μεταφορικές
εκφράσεις όπως οι ακόλουθες:
α)

I’m feeling up. (ΕΝ)
Αισθάνομαι ανεβασμένος. (EL)

β)

You’re in high spirits. (EN)
Έχεις ανεβασμένη διάθεση. (EL)

γ)

I’m feeling down. (EN)
Αισθάνομαι πεσμένος. (EL)

δ)

Ι fell into a depression. (EN)
Έπεσα σε κατάθλιψη. (EL) κ.α.

(Lakoff και Johnson 1980/2005: 40)

Οι μεταφορικοί προσανατολισμοί δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά, σύμφωνα με τους
Lakoff και Johnson (ό.π:39), βασίζονται στη σωματική και πολιτισμική μας εμπειρία.
Έτσι, η σωματική βάση των παραπάνω παραδειγμάτων έγκειται στο γεγονός ότι η
κυρτή στάση του σώματος συνδυάζεται συνήθως με τη λύπη και την κατάθλιψη, ενώ
η όρθια με θετική συναισθηματική κατάσταση.


Οι οντολογικές μεταφορές

Η τρίτη κατηγορία μεταφορών, οι οντολογικές, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε και
να μιλήσουμε για πράγματα, εμπειρίες και διαδικασίες ανεξάρτητα από το πόσο
αφηρημένες και ασαφείς μπορεί να είναι, σαν να έχουν φυσικές ιδιότητες. Μέσω των
οντολογικών μεταφορών καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός των εμπειριών μας ως
οντοτήτων και ουσιών, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης,
ομαδοποίησης, ποσοτικής εκτίμησης αυτών και εξαγωγής συμπερασμάτων για αυτές,
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όπως διαφαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν: 43
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΑ44
α)

Inflation is lowering our standard of living. (EN)
Ο πληθωρισμός κατεβάζει το βιοτικό μας επίπεδο. (EL)

β)

We need to combat inflation. (EN)
Πρέπει να πολεμήσουμε τον πληθωρισμό. (EL)

γ)

Ιnflation makes me sick. (EN)
(Ο πληθωρισμός με αρρωσταίνει.)
Ο πληθωρισμός με ανησυχεί. (EL)

(ό.π:58)

ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ
α)

My mind just isn’t operating today. (EN)
Το μυαλό μου απλώς δεν λειτουργεί σήμερα. (EL)

β)

I’m a little rusty today. (EN)
Είμαι λίγο σκουριασμένη σήμερα. (EL)

γ)

Boy, the wheels are turning now! (EN)
Τώρα παίρνω στροφές! (EL)

(ό.π: 61)

Στα παραπάνω παραδείγματα παρατηρούμε ότι δημιουργείται μία αντιστοίχιση
μεταξύ της έννοιας του ΜΥΑΛΟΥ και της ΜΗΧΑΝΗΣ, όπως επίσης μεταξύ του
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ και μίας ΕΜΨΥΧΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ. Η τελευταία αντιστοίχιση
αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς κατηγορίες των οντολογικών μεταφορών, αυτήν
της προσωποποίησης, όπου τα φυσικά αντικείμενα συγκεκριμενοποιούνται περαιτέρω
ως πρόσωπα και αποκτούν ανθρώπινες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Τα
παραδείγματα που αφορούν στον πληθωρισμό θα λέγαμε ότι εντάσσονται στην
κατηγορία της προσωποποίησης, καθώς ο πληθωρισμός προσωποποιείται μέσα από
Τα παραδείγματα παρατίθενται όπως αυτά αναφέρονται στη μεταφρασμένη έκδοση του
έργου των Lakoff και Johnson (1980/2005).
44
Αν και στην επίσημη μετάφραση του έργου των Lakoff και Johnson απαντάται ο όρος
ONTOTHTA θεωρούμε ότι η απόδοση του πεδίου πηγή της συγκεκριμένης εννοιολογικής μεταφοράς
θα ήταν πιο επιτυχής με την επιλογή του όρου ΕΜΨΥΧΟ ΟΝ.
43
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τη γενικότερη μεταφορά Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ και ακόμη πιο
συγκεκριμένα, Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ. Κατά συνέπεια, η
παραπάνω μεταφορά δεν μας υποδεικνύει απλώς έναν τρόπο να σκεφτόμαστε για τον
πληθωρισμό, αλλά επίσης και έναν τρόπο για να τον αντιμετωπίζουμε (Lakoff και
Johnson, 1980/2005: 69).
Σύμφωνα με τους Knowles και Moon (2006: 30), οι τρεις κατηγορίες
μεταφορών πολλές φορές επικαλύπτονται καθώς οι δομικές και προσανατολιστικές,
έχουν πολλές φορές και οντολογικές λειτουργίες, ενώ οι οντολογικές βασίζονται στο
να έχουν δομημένα πεδία πηγή. Στη 2η έκδοση του βιβλίου τους οι Lakoff και
Johnson (2003: 264-265) ισχυρίζονται ότι η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι
«τεχνητή» και ότι όλες οι εννοιολογικές μεταφορές είναι δομικές και οντολογικές ενώ
πολλές είναι και προσανατολιστικές. Έτσι, για παράδειγμα, η εννοιολογική μεταφορά
Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι
ταυτόχρονα και δομική, καθώς μέσω αυτής δομείται η έννοια του ΘΥΜΟΥ βάσει της
έννοιας ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ, αλλά και οντολογική, λόγω του ότι η
συγκεκριμένη εννοιολογική μεταφορά μας επιτρέπει να αντιληφθούμε και να
μιλήσουμε για την έννοια ΘΥΜΟΣ σαν να έχει τις φυσικές ιδιότητες της έννοιας
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ.
Στα προαναφερθέντα παραδείγματα, διαφαίνεται μία συστηματικότητα στη
σχέση των μεταφορικών εκφράσεων της γλώσσας μας με τις μεταφορικές έννοιες στις
οποίες αναφέρονται. Σύμφωνα με τη γνωσιακή προσέγγιση της μεταφοράς, υπάρχει
ένα συνεκτικό σύστημα μεταφορικών εννοιών και το αντίστοιχο συνεκτικό σύστημα
μεταφορικών εκφράσεων για τις έννοιες αυτές. Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι
με τον όρο μεταφορική έννοια (metaphorical concept) αναφερόμαστε στις μεταφορές
όπως Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ, ενώ με τον όρο μεταφορική έκφραση
(metaphorical expression) εννοούμε κάθε γλωσσική έκφραση που βασίζεται στην
εννοιολογική της αντιστοίχιση όπως Επιτέθηκε σε κάθε αδύνατο σημείο του
επιχειρήματός μου. Η κάθε μεταφορική έννοια λειτουργεί ως μέσο κατανόησης ενός
εμπειρικού πεδίου, του πεδίου στόχος, βάσει κάποιου άλλου πεδίου, του πεδίου πηγή
(target domain και source domain κατά Lakoff και Johnson 1980:4). Κατά την
αντιστοίχιση των δύο πεδίων οι ιδιότητες του πεδίου πηγή μεταφέρονται στο πεδίο
στόχος επιτρέποντας έτσι, συνεπαγωγές που βασίζονται σε προϋπάρχουσα γνώση.
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Κατά τον Kant (1781/1963) (όπως αναφέρεται στους Carrell και Eisterhold
(1983/1988)), «οι καινούριες πληροφορίες, έννοιες και ιδέες αποκτούν νόημα μόνο
όταν μπορούν να συσχετιστούν με κάτι που το άτομο ήδη γνωρίζει», δηλαδή με την
προϋπάρχουσα γνώση του. Μέσα από την πρόκληση συνεπαγωγών και την
διαδικασία αντιστοίχισης (mapping process) κατά τη μεταφορά, δημιουργούνται εκ
νέου ομοιότητες μεταξύ των δύο πεδίων.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση, η μεταφορά είναι
αυτή που οδηγεί στο συσχετισμό των δύο πεδίων, αντίληψη η οποία διαφοροποιεί τη
συγκεκριμένη προσέγγιση από τις παραδοσιακές, όπου οι ομοιότητες μεταξύ των δύο
πεδίων προηγούνται της μεταφοράς και αποτελούν προϋπόθεση για την ύπαρξή της.
Έτσι, στο παράδειγμα Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ, η αντιπαράθεση που
αποτελεί μία πιο αφηρημένη έννοια συσχετίζεται με την πιο απτή έννοια του πολέμου
και δημιουργούνται αντιστοιχίσεις μεταξύ των ιδιοτήτων των δύο εννοιών. Η έννοια
της αντιπαράθεσης η οποία είναι λιγότερο κατανοητή και οικεία από την έννοια του
πολέμου, γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από τη χρήση μεταφορικών
εκφράσεων, οι οποίες συσχετίζουν τις δύο έννοιες και οδηγούν το άτομο σε
συνεπαγωγές που βασίζονται στην προϋπάρχουσα γνώση του για την έννοια του
πολέμου. Όπως αναφέρουν οι Lakoff και Johnson «πολλές από τις ομοιότητες που
διακρίνουμε είναι αποτέλεσμα συμβατικών μεταφορών που ανήκουν στο αντιληπτικό
μας σύστημα» (1980/2005: 215). Ωστόσο, η αντιστοίχιση μεταξύ δύο εννοιών δεν
αφορά σε όλο το φάσμα των ιδιοτήτων τους, αλλά διακρίνονται και αποκρύπτονται
(highlighting and hiding) κάποιες από αυτές. Κατά τους ίδιους συγγραφείς (ό.π: 33),
σε μία μεταφορική έκφραση τονίζεται συνήθως ένα χαρακτηριστικό της έννοιας
αυτής και αγνοούνται οι πλευρές που δεν παρουσιάζουν συνέπεια με αυτή τη
μεταφορά.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η γνωσιακή προσέγγιση της μεταφοράς δεν
εστιάζεται μόνο στη γλωσσική έκφρασή της, αλλά δίνει έμφαση στον τρόπο
συσχετισμού των δύο εννοιών από τις οποίες αποτελείται. Η ερμηνεία της επιτελείται
στο ευρύτερο πλαίσιο των εννοιών, οι οποίες κάποιες φορές είναι καθολικές και
άλλες φορές αφορούν μία συγκεκριμένη γλώσσα, γεγονός που άλλοτε διευκολύνει
και άλλοτε δυσχεραίνει τη διαγλωσσική απόδοσή της. Ωστόσο, το γεγονός ότι μπορεί
να γίνει κατανοητή στο ευρύτερο επίπεδο των εννοιών και όχι στο στενό πλαίσιο της
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γλώσσας, καθιστά δυνατή την ανάλυση της μεταφοράς που πραγματώνεται με
διάφορα μέσα επικοινωνίας, πέραν της γλώσσας, όπως είναι η εικόνα και ο ήχος. Από
την άλλη πλευρά, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις για την μεταφορά περιορίζονται σε
μία αυστηρά γλωσσική θεώρηση του φαινομένου και τείνουν να το αντιμετωπίζουν
αποκλειστικά ως μέσο αισθητικού και διακοσμητικού εμπλουτισμού του κειμένου
στο οποίο εντοπίζεται. Επιπλέον, παραδοσιακά, η μεταφορά αποτελεί χαρακτηριστικό
των λογοτεχνικών υφολογικά κειμένων και δεν μελετάται η χρήση της στο πλαίσιο
του λόγου της καθημερινής μας ζωής, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες
προσεγγίσεις ανεπαρκείς για την περιγραφή και ανάλυση νέων ειδών λόγου που
χαρακτηρίζονται ως πολυτροπικά.
Για τις ανάγκες της δικής μας έρευνας, θεωρείται απαραίτητη η υιοθέτηση
μίας προσέγγισης που να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και να επιτρέπει μία ευρύτερη
αντίληψη του φαινομένου της μεταφοράς. Δεδομένου ότι το προς μελέτη υλικό
αποτελείται από ένα κατεξοχήν πολυτροπικό και δυναμικό κειμενικό είδος, τον
δικτυακό τόπο, υποθέτουμε ότι η γνωσιακή προσέγγιση, όπως αναπτύχθηκε από τους
Lakoff και Johnson (1980) αρχικά, και από άλλους θεωρητικούς (Goatly,1997,
Κovecses, 2002, κ.α) αργότερα, μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο θεωρητικό
πλαίσιο για την ανάλυση της απόδοσης της μεταφοράς κατά την επιχώρια
προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων. Το γεγονός ότι η εννοιολογική μεταφορά
δεν αντιμετωπίζεται αυστηρά ως γλωσσικός μηχανισμός, αλλά ως αντιστοίχιση
εννοιών επιτρέπει την ανάλυση της απόδοσής της, όχι μόνο σε επίπεδο λόγου μέσα
από γλωσσικές εκφράσεις, αλλά και σε εικονικό επίπεδο μέσα από τα γραφικά και το
οπτικό υλικό που εντοπίζεται στους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο, προκειμένου να
εξετάσουμε τη διαγλωσσική και διαπολιτισμική απόδοση του ρητορικού σχήματος
της μεταφοράς σε διάφορους επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους,
κρίνεται, αρχικά, αναγκαία η κατανόηση της χρησιμότητάς και καταλληλότητάς της
στο λόγο των εταιρικών δικτυακών τόπων.

0.3. Ο ρόλος της μεταφοράς στο λόγο των εταιρικών δικτυακών
τόπων
Στην ενότητα που ακολουθεί θα εξετάσουμε αρχικά, τις λειτουργίες που επιτελεί το
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μεταφορικό σχήμα στο λόγο γενικά και στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε πώς
εξυπηρετεί τον ειδικό λόγο του διαδικτύου. Επίσης, θα παραθέσουμε ορισμένα
παραδείγματα που καταμαρτυρούν τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή η έννοια του
δικτυακού τόπου στο πλαίσιο μεταφορικών σχημάτων λόγου.

0.3.1. H σημασία της μεταφοράς στο λόγο
Η πολλαπλότητα των λειτουργιών της μεταφοράς στη γλώσσα και την
επικοινωνία γενικότερα και στο λόγο των εταιρικών δικτυακών τόπων ειδικότερα,
δικαιολογεί το γεγονός ότι αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη μεταφορά και
την απόδοσή της κατά την επιχώρια προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων.
Όπως τονίζεται από τους Knowles και Moon (2006: 3), σε λεξιλογικό επίπεδο η
μεταφορά αποτελεί βασική διαδικασία στο σχηματισμό των λέξεων και των
νοημάτων τους, καθώς πολλές έννοιες λεξικοποιούνται μέσω του συγκεκριμένου
ρητορικού σχήματος. Επίσης, η πολυσημία διαφόρων λεξικών μονάδων αποτελεί
μεταφορές διαφόρων ειδών, ενώ οι ονομασίες νέων εννοιών αποτελούν συχνά
μεταφορική ή διευρυμένη χρήση λέξεων που προϋπήρχαν, κάτι που συμβαίνει συχνά
με το λεξιλόγιο του τομέα της πληροφορικής. Τέτοιου είδους παραδείγματα
αποτελούν οι λέξεις δίκτυο, ιός, πλοήγηση κ.α. Επίσης, πολλές σύνθετες λέξεις
περιλαμβάνουν μεταφορές, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα των λέξεων
ελαφρόμυαλος, κουφιοκέφαλος και χοντροκέφαλος.
Σε επίπεδο λόγου, σύμφωνα με την προσέγγιση της μη εκπεφρασμένης έκφρασης
(inexpressibility thesis) (στον Gannon 2000: 14), η μεταφορά αποτελεί ισχυρό μέσο
έκφρασης, καθώς μέσω αυτής διευκολύνεται η έκφραση κάποιων εννοιών που είναι
δύσκολο να διατυπωθούν κυριολεκτικά.45 Οι αντιστοιχίες που δημιουργούνται μεταξύ
του πεδίου πηγή και του πεδίου στόχος υποβοηθούν την κατανόηση κάποιων
στοιχείων της έννοιας που δεν μπορούν να εκφραστούν στο πλαίσιο μίας
συγκεκριμένης γλώσσας. Όπως αναφέρει και ο Goatly (1997: 3), «η μελέτη της
μεταφοράς

είναι

σημαντική

για

δύο

βασικούς

λόγους.

Πρώτον,

επειδή

χρησιμοποιούμε τις μεταφορές συνεχώς, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα, και

Η απόδοση της αγγλικής φράσης «inexpressibility thesis» ως προσέγγιση της «μη
εκπεφρασμένης έκφρασης» στην ελληνική γλώσσα, έγινε από την κ. Α. Νενοπούλου-Δρόσου.
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δεύτερον, επειδή η μεταφορά διαφωτίζει τους τρόπους λειτουργίας της κυριολεκτικής
γλώσσας».
Επίσης, οι υποστηρικτές της βιταλιστικής προσέγγισης της μεταφοράς (vividness
thesis) (στον Gannon 2000: 16) αναφέρουν ότι οι μεταφορές είναι ιδιαίτερα ζωντανές
λόγω της εγγύτητάς τους με την προϋπάρχουσα εμπειρία.

46

Έτσι, επιτυγχάνεται η

επικοινωνία ιδεών με αρκετές λεπτομέρειες, χωρίς αυτές να διατυπώνονται
κυριολεκτικά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη βιταλιστική προσέγγιση (vividness thesis), η
μεταφορά είναι πολύ κοντά, τόσο στη συναισθηματική εμπειρία, όσο και στην
αντιληπτική, με αποτέλεσμα να διακρίνεται για την εικονικότητα και την έντονη
συναισθηματική της δύναμη. Το γεγονός ότι στη μεταφορά ενυπάρχει έντονη
εικονικότητα διευκολύνει την απομνημόνευσή της, καθώς επίσης τη νοητική
μετακίνηση από κάτι γνωστό, το όχημα, προς κάτι λιγότερο γνωστό, το θέμα.
Συνήθως, οι μεταφορές χρησιμοποιούνται ως απτές εικόνες, προκειμένου να
μεταδώσουν κάτι αφηρημένο, υποβοηθώντας έτσι, στην κατανόηση μίας έννοιας που
γίνεται δύσκολα αντιληπτή.
Οι μεταφορές μπορούν να διακριθούν σε συμβατικές και δημιουργικές (Knowles
και Moon 2006: 4). Οι συμβατικές μεταφορές αποτελούν συχνές μεταφορικές χρήσεις,
όταν αναφέρονται σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτού του είδους οι μεταφορές συνήθως
περνούν απαρατήρητες και δεν θεωρούνται μεταφορικές κατά τη χρήση τους. Σε
αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι νεκρές μεταφορές (dead metaphors), όπως έχουν
οριστεί από τον Newmark (1998: 106).47 Οι δημιουργικές μεταφορές δημιουργούνται
από έναν ομιλητή, ο οποίος επιθυμεί να εκφράσει μία ιδέα ή ένα συναίσθημα σε ένα
συγκεκριμένο περικείμενο και την οποία θα πρέπει να αποκωδικοποιήσει ο
αναγνώστης/ακροατής, προκειμένου να κατανοήσει αυτό που εννοείται. Πρόκειται
συνήθως, για νέες μεταφορές (novel metaphors), αν και υπάρχει περίπτωση να
βασίζονται σε προϋπάρχουσες ιδέες ή εικόνες. Η χρήση της μεταφοράς, ιδιαίτερα της
δημιουργικής, βοηθάει στην μετάδοση πληθώρας νοημάτων μέσω της συνδήλωσης

Η απόδοση της αγγλικής φράσης «vividness thesis» ως «βιταλιστικής» προσέγγισης, στην
ελληνική γλώσσα, έγινε από την κ. Α. Νενοπούλου-Δρόσου.
47
Σύμφωνα με τον Νewmark (1998:106), η νεκρή μεταφορά συνήθως «σχετίζεται με
καθολικούς όρους χώρου και χρόνου, μερών του σώματος, γενικών οικολογικών χαρακτηριστικών και
κύριων ανθρώπινων δραστηριοτήτων». Ορισμένα παραδείγματα νεκρής μεταφοράς που παραθέτει από
την αγγλική γλώσσα είναι space (χώρος), field (πεδίο), line (γραμμή) κ.α.
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και της υπονόησης.48 Κατά συνέπεια, το εύρος των ερμηνειών που μπορεί να δώσει ο
δέκτης μεγαλώνει και παραμένει ανοιχτή η ερμηνεία του νοήματος, γεγονός που
καθιστά τη μεταφορά ισχυρό εργαλείο μετάδοσης συναισθημάτων, επεξήγησης και
αξιολόγησης. Η αξιολογική λειτουργία της μεταφοράς αναγνωρίζεται και από τους E.
Kitis και Μ. Milapides (1997: 562), οι οποίοι αναφέρονται, κατά τη γνώμη μας, στη
μεταφορική έννοια και όχι στη μεταφορική έκφραση όταν υποστηρίζουν ότι μέσω
μιας κυρίαρχης εννοιολογικής μεταφοράς (dominant metaphor) ως οργανωτικού
σχήματος, επιτρέπεται η έμμεση προώθηση συγκεκριμένης ιδεολογικής οπτικής από
τον ομιλητή, κυρίως σε περιπτώσεις κειμένων, όπου ο ομιλητής επιθυμεί να δώσει
την εντύπωση της αντικειμενικής παράθεσης πληροφοριών, όπως συμβαίνει με τα
ειδησεογραφικά κείμενα. Στην περίπτωση του κειμενικού είδους των δικτυακών
τόπων, η χρήση της μεταφοράς ενέχει συχνά την πρόθεση της αξιολόγησης εκ μέρους
του ομιλητή αναφορικά με την εταιρεία και τα προϊόντα που προωθούνται
προκειμένου να συμβάλλει σε μία ώθηση του αποδέκτη προς την κατανάλωση:
1) H καινοτομία της 3Μ
κάνει τη ζωή μας καλύτερη.
(www.3m.com)
2) Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή.
(www.sgcib.com)
3) Το Super Car της Audi με τον γοητευτικό σχεδιασμό, τις εξαιρετικές
επιδόσεις και την πρωτοποριακή τεχνολογία διαθέτει τα γονίδια ενός νικητή.
(www.audi.com)

Η υπονόηση και ιδιαίτερα η συνομιλιακή υπονόηση, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά
αντικείμενα μελέτης της Πραγματολογίας, εισήχθη ως όρος και κατηγοριοποιήθηκε από τον H. P.
Grice, ο οποίος ανέπτυξε μία ολόκληρη θεωρία στην προσπάθειά του να εξηγήσει πώς προκύπτουν και
πώς γίνονται κατανοητά τα υπονοήματα κατά τη συνομιλία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον H.P
Grice (1961, 1989: 368-72), η επικοινωνία διέπεται από την αρχή της συνεργασίας η οποία
διαμορφώνεται βάσει τεσσάρων αξιωμάτων: 1) το αξίωμα της ποιότητας, 2) το αξίωμα της ποσότητας,
3) το αξίωμα της συνάφειας και 4) το αξίωμα του τρόπου.
Ιδιαίτερη σημασία στη συγκεκριμένη θεωρία, παρουσιάζει η αναφορά στην παραβίαση
των παραπάνω αξιωμάτων, η οποία μπορεί να γίνει, είτε ασυνείδητα, είτε με πρόθεση του ομιλητή,
προκειμένου να εκφράσει ειρωνεία, σαρκασμό, χιούμορ κ.α. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την
περίπτωση, μπορεί να ακολουθείται η αρχή της συνεργασίας σε ένα μεταφορικό επίπεδο, εφόσον το
αποτέλεσμα στο οποίο οδηγεί η παραβίαση ενός αξιώματος μπορεί να είναι αναμενόμενο ανάλογα με
το είδος λόγου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των δικτυακών τόπων, η χρήση της μεταφοράς αν και
αποτελεί, σύμφωνα με τον H. P. Grice, παραβίαση του αξιώματος της ποιότητας υπονοώντας μία
παρομοίωση η οποία δεν ισχύει κυριολεκτικά, σέβεται την αρχή της συνεργασίας, η οποία στo πλαίσιo
του συγκεκριμένου κειμενικού είδους επιβάλλει συχνά μία τέτοια παραβίαση.
48
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Και στα τρία παραδείγματα που παρατίθενται, αναδύεται μια αξιολογική τάση του
συντάκτη, ο οποίος, μέσω της μεταφοράς, προβάλλει ως αντικειμενικά παραδεκτές
ορισμένες θετικές ιδιότητες του προϊόντος ή της εταιρείας που προωθείται μέσω του
δικτυακού τόπου. Η χρήση της μεταφοράς ως αληθούς και αντικειμενικής δήλωσης
μπορεί να επηρεάσει τον αποδέκτη και να τον πείσει για τα πλεονεκτήματα του
προϊόντος ή της εταιρείας, χωρίς ουσιαστικά να βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.
Όπως έχει προαναφερθεί (βλ. κεφ. 4.3.1.1.), η ψευδής δήλωση αποτελεί μέσο
χειραγώγησης του κοινού, καθώς πολύ συχνά δεν είναι σε θέση το ίδιο να διακρίνει
τις ψευδείς από τις αληθείς δηλώσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται θύμα των προθέσεων
του ομιλητή και να οδηγείται στην κατανάλωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσω της
μεταφοράς, ο ομιλητής κατορθώνει να προωθήσει έμμεσα το προϊόν και εν τέλει να
χειραγωγήσει τους χρήστες του δικτυακού τόπου.

0.3.2. Η γλωσσική μεταφορά στο λόγο του διαδικτύου
Όπως έχει προαναφερθεί, οι αρχικές σελίδες των εταιρικών δικτυακών τόπων, οι
οποίες αποτελούν και το υλικό της έρευνάς μας, λειτουργούν προτρεπτικά και κατά
συνέπεια, προσομοιάζουν στο είδος της διαφήμισης. Έχοντας υπόψη τις λειτουργικές
ομοιότητες μεταξύ του λόγου των δικτυακών τόπων και του λόγου της διαφήμισης
και δεδομένου ότι η ανάλυση του λόγου στο διαδίκτυο είναι σε εμβρυικό στάδιο και
δεν έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί βιβλιογραφία σχετική με τη
χρήση της μεταφοράς στους δικτυακούς τόπους, αντλούμε θέσεις για την ανάλυσή
μας από το πεδίο της διαφήμισης. Ωστόσο, επιδίωξή μας αποτελεί η προσαρμογή των
θεωρητικών δεδομένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους των δικτυακών
τόπων, το οποίο, παρά τις σημαντικές ομοιότητες με τη διαφήμιση, δεν παύει να
αποτελεί ξεχωριστό είδος με δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
καθορίζονται κυρίως από το μέσο μετάδοσής του.
Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν για τη λειτουργία της μεταφοράς γενικά στο
λόγο, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε γιατί η μεταφορά αποτελεί σύνηθες
επικοινωνιακό τέχνασμα στο λόγο των δικτυακών τόπων.
Αρχικά, μέσω της εικονικότητας που διακρίνει τη μεταφορά, επιτυγχάνεται άμεση
και γρήγορη επικοινωνία συμπυκνωμένων νοημάτων, τα οποία επιθυμεί να μεταφέρει
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ένας δικτυακός τόπος στην προσπάθειά του να τραβήξει την προσοχή του χρήστη και
να τον παρακινήσει να πλοηγηθεί περαιτέρω σε αυτόν και κατ’ επέκταση να τον
πείσει να επιλέξει τα προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας. Όπως αναφέρει ο
Χατζησαββίδης (2000 :47), διευκολύνεται η επιτέλεση της περιληπτικής λειτουργίας,
καθώς η μεταφορά έχει την ικανότητα να μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό μηνυμάτων
με λιγότερες λέξεις. Κάτι τέτοιο καθιστά τη μεταφορά ιδιαίτερα αποτελεσματική στο
πλαίσιο του λόγου των δικτυακών τόπων, όπου απαιτείται άμεση μεταφορά όσο το
δυνατόν περισσότερων μηνυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι, από
τη μία, ο χώρος ενός δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση απεριόριστου αριθμού
λέξεων και, από την άλλη, τα χρονικά περιθώρια για την προσέλκυση του χρήστη
είναι πολύ περιορισμένα.
Επίσης, σύμφωνα με την Κουτσουλέλου-Μίχου (1997), μέσω της μεταφοράς, ο
αποδέκτης συνδέει το προϊόν με άλλες έννοιες και έτσι, αυξάνεται το βιωματικό
περιεχόμενο των λέξεων. Κατά συνέπεια, η μεταφορά μπορεί να αποτελέσει εργαλείο
μετάδοσης συναισθημάτων και να συμβάλλει στη συναισθηματική απήχηση που
επιδιώκεται, προκειμένου ο χρήστης να προβεί στις επιθυμητές ενέργειες.
Επιπρόσθετα, η οικειότητα της μεταφορικής γλώσσας και η εγγύτητά της με την
προϋπάρχουσα εμπειρία προσδίδει στον χρήστη μία αίσθηση οικειότητας και
συμβάλλει στην απόκτηση εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της εταιρείας που
προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου. Όπως αναφέρει ο Hawkes (στον
Χατζησαββίδη 2000: 47), «η μεταφορά δένει […] την παιδεία με μια τραχιά ενότητα
εμπειρίας» ανακαλεί, δηλαδή, στον αναγνώστη, σύμφωνα με τον Xατζησαββίδη
(ό.π), «μία σωρεία εμπειριών και γνώσεων, τις οποίες έχουν οικειοποιηθεί μόνο όσοι
έχουν αποκτήσει κοινή παιδεία, όσοι δηλαδή κατέχουν, όχι μόνο τη γλώσσα στην
οποία είναι γραμμένο το μήνυμα, αλλά είναι και γνώστες των κοινωνικών, πολιτικών,
πολιτιστικών, οικονομικών, εθνικών και άλλων παραμέτρων που συνιστούν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι ενταγμένο το μήνυμα».
Ακόμη, κατά την O. Barbu (www.scribd.com), λόγω της ικανότητας της
μεταφοράς να υπερπηδά την απλή μετάδοση μηνυμάτων και να δημιουργεί μία
υπερπραγματικότητα στην οποία τα νοήματα αντιστρέφονται, ικανοποιείται η
υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου προκειμένου να χαλαρώσει και να ανακαλύψει τον
εαυτό του. Πρόκειται, ουσιαστικά, για την ιδέα της καλής ζωής (idea of good life),
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όπως την ονομάζει ο Ν. Fairclough (1989), την οποία προβάλλει και υπόσχεται ο
λόγος της διαφήμισης και, όπως θα προσθέταμε, και ο λόγος των δικτυακών τόπων.
Βάσει μίας τέτοιου είδους μεταφορικότητας, ο λόγος των δικτυακών τόπων
κατορθώνει να γίνει περισσότερο κατανοητός από τις μάζες, επιτυγχάνοντας
παράλληλα τη γεφύρωση των κοινωνιοπολιτισμικών διαφορών.
Σε ένα δείγμα 200 δικτυακών τόπων διεθνών εταιρειών εντοπίσαμε πλήθος
γλωσσικών μεταφορών, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τους
τύπους της εννοιολογικής μεταφοράς. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι στην
πλειοψηφία

τους

οι

γλωσσικές

μεταφορές

που

χρησιμοποιούνται

για

να

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς ενός δικτυακού τόπου ανήκουν στην κατηγορία των
οντολογικών μεταφορών, ενώ σε μεμονωμένα παραδείγματα εντοπίστηκαν και
κάποιες προσανατολιστικές μεταφορές. Υιοθετώντας λοιπόν, το μοντέλο των Lakoff
και Johnson (1980) για τις εννοιολογικές μεταφορές, θα εξετάσουμε αρχικά,
περιπτώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των προσανατολιστικών μεταφορών και
στη συνέχεια περιπτώσεις οντολογικών μεταφορών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε
αυτές που αφορούν στην έννοια του ίδιου του δικτυακού τόπου.

0.3.2.1. Η χρήση της προσανατολιστικής και οντολογικής μεταφοράς
στο λόγο του διαδικτύου


Προσανατολιστικές μεταφορές

Η χρήση της προσανατολιστικής εννοιολογικής μεταφοράς σε δικτυακούς τόπους,
όπως δείχνουν και τα παραδείγματα που ακολουθούν, φαίνεται να εξυπηρετεί την
πρόθεση του συντάκτη να δημιουργήσει μία θετική εικόνα για το προϊόν που
προωθείται μέσω του δικτυακού τόπου, όπως επίσης του επιτρέπει να μεταδώσει ένα
μήνυμα που επιδέχεται πληθώρα ερμηνειών. Κάτι τέτοιο, καθιστά δυνατή την
ανάκληση διαφορετικών συνδηλώσεων από τον κάθε μεμονωμένο χρήστη και
συμβάλλει στην επίτευξη προσέγγισης του κοινού, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτισμού
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Κατ’αυτόν τον τρόπο, ο επιχώρια προσαρμοσμένος
δικτυακός τόπος κατορθώνει να προσελκύσει τον χρήστη συναισθηματικά και εν
τέλει, να τον πείσει για την κατανάλωση των προϊόντων της προωθούμενης εταιρείας.
α)

Το αυτοκίνητο μπροστά.
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Πάντα ένα βήμα μπροστά. (EL)
(www.audi.gr)

Οι συγκεκριμένες μεταφορικές εκφράσεις αποτελούν γλωσσική έκφραση της
γενικότερης προσανατολιστικής μεταφοράς ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ, η οποία
συσχετίζει, σε ένα συνδηλωτικό επίπεδο, το προϊόν του αυτοκινήτου με την πρόοδο
και την εξέλιξη του ατόμου που το κατέχει. Κατά συνέπεια, η χρήση της μεταφοράς
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ παρακινεί έμμεσα τον χρήστη να προβεί
στην αγορά του προωθούμενου προϊόντος, κάτι που αποτελεί και τον απώτερο σκοπό
του δικτυακού τόπου.
β)

I want to move up the ladder. (EN)
(Θέλω να ανέβω τη σκάλα.)
(www.ing.co.uk)

Στον αγγλικό δικτυακό τόπο της εταιρείας το σλόγκαν που επιλέχθηκε είναι καθαρά
μεταφορικό, καθώς η έκφραση move up the ladder (Θέλω να ανέβω τη σκάλα)
παραπέμπει στη γενική μεταφορά Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ. Μέσα από τη
συγκεκριμένη μεταφορική έκφραση ο ομιλητής επιδιώκει την αποκωδικοποίηση του
νοήματος που δεν δηλώνεται κυριολεκτικά, αλλά συνδηλώνεται, υποστηριζόμενο από
τα εικονικά στοιχεία του δικτυακού τόπου και το γενικότερο περικείμενο. Η έκφραση
I want to move up the ladder

(Θέλω να ανέβω τη σκάλα) σε ένα περικείμενο

προώθησης μίας ασφαλιστικής εταιρείας δεν μπορεί να γίνει κατανοητή
κυριολεκτικά, γεγονός που οδηγεί τοn χρήστη σε μία προσπάθεια αποκωδικοποίησης
του μηνύματος βασιζόμενης στην προϋπάρχουσα γνώση που ο ίδιος κατέχει. Έτσι, η
άνοδος μπορεί να αφορά στον επαγγελματικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό ή
ακόμη και τον προσωπικό τομέα δράσης του χρήστη, ανάλογα με τις ανάγκες που ο
ίδιος έχει. Αφήνοντας ανοιχτή την ερμηνεία του νοήματος η χρήση της μεταφοράς
συμβάλλει και πάλι στην λειτουργία πειθούς του δικτυακού τόπου και εξυπηρετεί τον
σκοπό για τον οποίο αυτός δημιουργήθηκε.
γ)

A better way forward. (ΕΝ)
(Ένας καλύτερος τρόπος προς τα μπροστά.)
(www.michelin.co.uk)
Une meilleure façon d’ advancer. (FR)
(Ένας καλύτερος τρόπος να προχωράμε.)
(www.michelin.fr)
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Ένας καλύτερος τρόπος να πηγαίνουμε μπροστά. (EL)
(www.michelin.gr)

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές, οι μεταφορικές
εκφράσεις που επιλέγονται αντιστοιχούν στη γενική μεταφορά Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ/ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ δημιουργώντας στον χρήστη μία αίσθηση
βελτίωσης, εξέλιξης και αυξανόμενης προόδου συνυφασμένης με τη χρήση του
προϊόντος. Παρατηρείται, επομένως, ένας γενικότερος προσανατολισμός των
δικτυακών τόπων προς μία καλύτερη ποιότητα ζωής, η οποία αρθρώνεται σχεδόν ως
υπόσχεση μέσα από τη χρήση των προσανατολιστικών μεταφορών.

Οντολογικές μεταφορές



Η πλειονότητα των μεταφορών που εντοπίστηκαν στους δικτυακούς τόπους διεθνών
εταιρειών ανήκουν στην κατηγορία των οντολογικών μεταφορών και έχουν ως πεδίο
στόχο τον δικτυακό τόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή της
μεταφοράς στη διαμόρφωση της αντίληψής του κοινού για την έννοια δικτυακός
τόπος:
1) O ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ (ΤΟ) ΣΠΙΤΙ (ΜΑΣ)
Welcome to the home of chocolate. (EN)
(Καλώς ήλθατε στο σπίτι της σοκολάτας.)
(www.cadbury.co.uk)
Bienvenue chez IKEA. (FR)
(Καλώς ήρθατε στην ΙΚΕΑ.)
(www.ikea.gr)
Για να τα δείτε όλα, ανοίξτε την πόρτα μας. (EL)
(www.prémaman.gr)

Μία πρώτη μεταφορική αντιστοιχία που παρατηρείται στο υπό μελέτη δείγμα είναι
αυτή μεταξύ της έννοιας του σπιτιού και της έννοιας του δικτυακού τόπου. Η
εμφάνιση της έκφρασης καλώς ήλθατε είναι πολύ συχνή σε όλες τις γλωσσικές
εκδοχές των δικτυακών τόπων, γεγονός που οδηγεί τον χρήστη στην ενεργοποίηση
της προϋπάρχουσας γνώσης αναφορικά με τη χρήση της έκφρασης σε συγκεκριμένα
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περικείμενα, τα οποία πολύ συχνά αφορούν στο χώρο του σπιτιού. Με αυτόν τον
τρόπο, ο χρήστης αισθάνεται ευπρόσδεκτος στο δικτυακό τόπο και αποκτά μία
αίσθηση οικειότητας η οποία διευκολύνει την περαιτέρω πλοήγησή του. Βασική
πρόθεση του δημιουργού του δικτυακού τόπου φαίνεται να είναι το να νιώσει ο
χρήστης «σαν στο σπίτι του», να χαλαρώσει, να δεχτεί θετικά την παρουσίαση της
εταιρείας και των προϊόντων της και εν τέλει, να οδηγηθεί σε αγορά κάποιου
προϊόντος.
2) Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Visit Cadburry world website. (EN)
(Επισκεφθείτε τον κόσμο του δικτυακού τόπου της Cadbury.)
(www.cadbury.co.uk)

Un nouvel univers à decouvrir dès maintenant. (FR)
(Ένας καινούριος κόσμος για να ανακαλύψετε από τώρα.)
(www.audi.fr)
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Mercedes-Benz. (EL)
(www.mercedes-benz.gr)

Σε μεγάλο μέρος του υλικού που μελετήθηκε, οι εταιρικοί δικτυακοί τόποι φαίνονται
να προσφέρουν μία εναλλακτική πραγματικότητα στον χρήστη, η οποία είναι εν
δυνάμει ικανή να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες
του. Μέσα σε αυτήν την υπερπραγματικότητα που δημιουργεί ο δικτυακός τόπος, ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να χαλαρώσει, να ονειρευτεί και να εκπληρώσει τις
επιθυμίες του. Έτσι, η ιδέα της καλής ζωής, στην οποία αναφέρεται ο Ν. Fairclough
(1989), φαίνεται να προωθείται μέσω της μεταφοράς και στο είδος των δικτυακών
τόπων, προκειμένου να συμπαρασύρει το χρήστη σε μία άλλη πραγματικότητα και να
τον οδηγήσει, μέσα από την επίκληση του συναισθήματος, στην αγορά του προϊόντος.
3) Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Discover our catalogue. (EN)
(Ανακαλύψτε τον κατάλογό μας.)
(www.prémaman.co.uk)
Découvrez le defilé des tendances lingerie. (FR)
(Aνακαλύψτε το σύνολο των τάσεων στα εσώρουχα.)
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(www.triumph.fr)
Εδώ μπορείτε να (…) και να ταξιδέψετε σε έναν κόσμο γεμάτο μοντέρνα
έπιπλα και εσωτερική διακόσμηση. (EL)
(www.boconcept.gr)

Οι παραπάνω μεταφορικές εκφράσεις αναφέρονται στη γενική μεταφορά Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ και πιο συγκεκριμένα στη μεταφορά Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, όπου, σύμφωνα με τη
θεωρία των Lakoff και Johnson (1980), το ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ είναι το πεδίο
πηγή και ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ είναι το πεδίο στόχος. Μέσα από την αντιστοίχιση
της έννοιας του δικτυακού τόπου με την έννοια ταξίδι αναζήτησης τονίζονται κάποιες
πλευρές της έννοιας δικτυακός τόπος, οι οποίες σχετίζονται με τον τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να διαφωτίζεται η κατανόηση της συγκεκριμένης
έννοιας. Επίσης, μέσα από τη χρήση της συγκεκριμένης μεταφοράς σε μεγάλο μέρος
των δικτυακών τόπων, δίνεται κίνητρο στον χρήστη για περαιτέρω πλοήγηση. Η
δημιουργία της αίσθησης ότι ο χρήστης εμπλέκεται σε μία διαδικασία περιπέτειας και
αναζήτησης σε συνδυασμό με την περιέργεια της ανθρώπινης φύσης δημιουργεί
πολλές πιθανότητες επίτευξης του απώτερου σκοπού του δικτυακού τόπου, που είναι
η προώθηση της εταιρείας και των προϊόντων της. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να
επισημάνουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μεταφορά εμφανίζεται σε μεγαλύτερο
βαθμό στους γαλλικούς δικτυακούς τόπους, γεγονός που ενδεχομένως να αποτελεί
ένδειξη πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, κάτι που θα εξετάσουμε διεξοδικότερα σε
ακόλουθη υποενότητα.
4) Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΣΧΗ
Register/ Log in/ My account/ Help center/ Your questions answered. (EN)
(Εγγραφή/ Σύνδεση/ Ο λογαριασμός μου/ Κέντρο Βοήθειας/ Απαντήσεις στις ερωτήσεις
σας.)
(www.vodafone.co.uk)
Mon compte/ Assistance/ INFOS ET LOISIRS. (FR)
(Ο λογαριασμός μου/ Βοήθεια/ Πληροφορίες και ελεύθερος χρόνος.)
(www.sfr.fr)
Join free. (EN)
(Γίνετε μέλη δωρεάν.)
(www.sony.co.uk)
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Το γεγονός ότι σε μεγάλο μέρος των δικτυακών τόπων που μελετήθηκαν δίνεται στον
χρήστη η δυνατότητα εγγραφής, δημιουργίας λογαριασμού και αναζήτησης βοήθειας
οδηγεί σε μία αντιστοίχιση της έννοιας του δικτυακού τόπου με έναν χώρο, όπου
συγκεντρώνονται άτομα με παρόμοια ενδιαφέροντα, με ένα είδος λέσχης, όπου
γίνονται παρόμοιες ενέργειες. Έτσι, κάποιες πλευρές του πεδίου πηγή (έννοια της
ΛΕΣΧΗΣ), όπως συλλογικότητα, ομαδικότητα, κοινοί στόχοι, κοινά προβλήματα,
κοινές συναντήσεις κ.α μεταφέρονται στο πεδίο στόχος (έννοια ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ). Κάτι τέτοιο, δημιουργεί στον χρήστη την αίσθηση του ανήκειν και τον
δεσμεύει ως ένα βαθμό στο να επαναλάβει την πλοήγησή του στο συγκεκριμένο
δικτυακό τόπο. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μία σχέση δεσμού μεταξύ χρήστη
και εταιρείας, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει μελλοντικά σε αγορά από την
πλευρά του χρήστη.
Μία πρώτη παρατήρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι οι εταιρικοί
δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν μία πληθώρα οντολογικών μεταφορών, με σκοπό τον
τονισμό και την απόκρυψη κάθε φορά διαφορετικών πτυχών της έννοιας του
δικτυακού τόπου, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται εν τέλει μία πιο σφαιρική εικόνα
για τη συγκεκριμένη έννοια. Επίσης, η χρήση της οντολογικής μεταφοράς στους
εταιρικούς δικτυακούς τόπους φαίνεται να εξυπηρετεί ικανοποιητικά τον απώτερο
σκοπό του είδους του δικτυακού τόπου, άλλοτε δημιουργώντας μία αίσθηση
οικειότητας ή/και συλλογικότητας, άλλοτε εκφράζοντας μία αξιολογική κρίση για το
προϊόν ή την εταιρεία και άλλοτε προτάσσοντας ως υπόσχεση μία υπερπραγματική
διάσταση, η οποία λειτουργεί προτρεπτικά προς το συναίσθημα του αποδέκτη,
οδηγώντας τον εν τέλει, στην ενέργεια της αγοράς του προωθούμενου προϊόντος.
Ωστόσο, όπως αναφέρει η O. Barbu (www.scribd.com), έχει παρατηρηθεί ότι,
αν και οι γλωσσικές μεταφορές είναι πολύ χρήσιμες για τις διαφημιστικές
στρατηγικές, τα αποτελέσματά τους ποικίλλουν, καθώς πολύ συχνά μπορεί να
επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που έχουν προβλεφθεί. Η ίδια προτείνει
ότι, προκειμένου να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο
του περικειμένου, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κοινού στόχος. Το
ίδιο θα πρέπει να γίνεται και με τους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι απευθύνονται σε
ένα μαζικό κοινό, αλλά παράλληλα επιδιώκουν την προσέλκυση του κάθε ατόμου
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ξεχωριστά.

0.4. Υποθέσεις έρευνας
Στο κειμενικό είδος των δικτυακών τόπων εντοπίζεται πληθώρα εννοιολογικών
μεταφορών, οι οποίες, όπως προείπαμε, είναι πολιτισμικά καθορισμένες βάσει του
εννοιολογικού συστήματος του πολιτισμού στον οποίο εμφανίζονται. Επομένως,
θεωρούμε ότι η διαγλωσσική μελέτη του φαινομένου μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως
ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για την ανάδειξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του
αγγλικού, του γαλλικού και του ελληνικού κοινού, τα οποία εντάσσονται στην έρευνά
μας. Κάτι τέτοιο μπορεί επιτευχθεί μέσα από το συσχετισμό των πολιτισμικών
χαρακτηριστικών των αποδεκτών με τις προσαρμοστικές τεχνικές που επιλέγει ο
ειδικός της επιχώριας προσαρμογής, προκειμένου να αποδώσει το συγκεκριμένο
ρητορικό σχήμα. Δεδομένου ότι η προσέγγιση του φαινομένου της μεταφοράς υπό το
πρίσμα των εννοιών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της γνωσιακής προσέγγισης
του συγκεκριμένου σχήματος, η υπόθεση που θα επιχειρήσουμε να επαληθεύσουμε
σε ένα πρώτο επίπεδο είναι εάν:
α) η υιοθέτηση μίας γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του φαινομένου της
μεταφοράς θα επιτρέψει την βαθύτερη κατανόηση του τρόπου απόδοσης του
μεταφορικού νοήματος.
Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι γνωσιακές προσεγγίσεις
περιορίζονται στην περιγραφική ανάλυση του μεταφορικού ρητορικού σχήματος και
δεν λαμβάνουν υπόψη το περικείμενο μέσα στο οποίο αυτή λειτουργεί. Προκύπτει
επομένως το ερώτημα:


η υιοθέτηση της γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του
φαινομένου της μεταφοράς μεμονωμένα, επαρκεί για την ανάδειξη
των

πολιτισμικών

ιδιαιτεροτήτων

του

κοινού,

στο

οποίο

απευθύνεται ο εκάστοτε δικτυακός τόπος, καθώς και του
ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο σχεδιασμός
και η επιχώρια προσαρμογή των διεθνών εταιρικών δικτυακών
τόπων;
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Κατά την άποψή μας, για την ανάλυση της απόδοσης του μεταφορικού ρητορικού
σχήματος είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση και μίας δεύτερης θεωρίας, όπως η θεωρία
της Συνάφειας των Sperber και Wilson (1986), η οποία είναι σε θέση να αναδείξει τον
τρόπο που το πολιτισμικό υπόβαθρο του χρήστη ενός δικτυακού τόπου επηρεάζει την
ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος από τον ίδιο, καθώς και την επιλογή των
προσαρμοστικών τεχνικών από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής. Κάτι τέτοιο
μας οδηγεί στην υπόθεση ότι:
β) η υιοθέτηση της γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης σε συνδυασμό με τη
θεωρία της Συνάφειας των Sperber και Wilson (1986) μπορεί να οδηγήσει στην
ανάδειξη του τρόπου απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας της μεταφοράς στο
πλαίσιο ενός επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου. Κάτι τέτοιο μπορεί να
ισχύει, διότι μέσα από τον συγκερασμό και των δύο λαμβάνεται υπόψη το
ιδεολογικοπολιτισμικό περικείμενο του αποδέκτη και ο τρόπος που αυτό επηρεάζει,
τόσο την ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος, όσο και την επιλογή των
προσαρμοστικών τεχνικών από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής.
Προκειμένου να επαληθεύσουμε τις παραπάνω υποθέσεις, θα επικεντρωθούμε
αρχικά, στην κατηγοριοποίηση των προσαρμοστικών τεχνικών που επιλέγονται υπό
το πρίσμα της γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του φαινομένου, όπως έχει
αναπτυχθεί από τους Kovëcses (2005) και Schäffner (2004), βάσει της θεωρίας των
Lakoff και Johnson (1980/2005), στην οποία θα καταλήξουμε μετά από μία
ανασκόπηση των προσεγγίσεων της μετάφρασης του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς (υποενότητα 0.5). Στη συνέχεια, θα επιδιώξουμε να εμβαθύνουμε την
ανάλυση του υπό μελέτη υλικού συσχετίζοντας τις προσαρμοστικές τεχνικές που
έχουν επιλεγεί με τον τρόπο ερμηνείας του μεταφορικού νοήματος (Θεωρία της
Συνάφειας), βάσει του ιδεολογικοπολιτισμικού περικειμένου στο πλαίσιο του οποίου
λαμβάνει χώρα η επιχώρια προσαρμογή (υποενότητα 0.6). Με αυτόν τον τρόπο, η
έρευνά μας δεν θα περιοριστεί στην περιγραφή των μεταφραστικών φαινομένων,
αλλά θα επεκταθεί στην αναζήτηση σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος, υιοθετείται,
δηλαδή, ένα αιτιολογικό ερευνητικό μοντέλο (causal model for translation studies)
(Chesterman 2000:15).
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα αιτιολογικά μοντέλα μας επιτρέπουν να
διατυπώσουμε ανοιχτά ερευνητικές υποθέσεις επεξηγηματικού τύπου και να
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διερευνήσουμε:


τη σχέση μεταξύ του κειμένου στόχος με τις αιτιολογικές συνθήκες (π.χ
κοινωνιοπολιτισμικό πλαίσιο) και



τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων του μεταφράσματος και του ίδιου του
μεταφράσματος.

Ο ίδιος σημειώνει ότι σε αρκετές μεταφρασεολογικές θεωρίες ενυπάρχει η αναζήτηση
αιτιολογικών σχέσεων, όπως στη θεωρία του Σκοπού (Vermeer και Reiss 1984, Nord
1997a), και στην εφαρμογή της θεωρίας της Συνάφειας στη μεταφρασεολογία (Gutt
1991, 2000a, 2000b).
Στην παρούσα έρευνα οι αιτιολογικές σχέσεις που διερευνώνται καθορίζονται
βάσει του σκοπού και της λειτουργίας των επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών
τόπων, του ιδεολογικοπολιτισμικού πλαισίου του προσαρμοστικού εγχειρήματος και
των γνωσιακών αποτελεσμάτων προς τους αποδέκτες. Η εφαρμογή του εν λόγω
ερευνητικού μοντέλου λαμβάνει χώρα κυρίως στο επίπεδο της μικροδομής και πιο
συγκεκριμένα, στην ανάλυση της απόδοσης του σχήματος της μεταφοράς, τόσο σε
γλωσσικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο (βλ. κεφ. 5 και 6).

0.5. Μετάφραση και μεταφορά
Επιδιώκοντας να ανιχνεύσουμε τον τρόπο που προσεγγίζεται το φαινόμενο του
μεταφορικού λόγου υπό το πρίσμα της μεταφρασεολογίας, διαπιστώνεται μία αρχική
διάκριση μεταξύ των θεωρητικών της μετάφρασης που υποστηρίζουν τη
μεταφρασιμότητα του φαινομένου και αυτών που διατείνονται ότι το μεταφορικό
σχήμα λόγου δεν μπορεί να μεταφραστεί. Επίσης, εξετάζοντας τις πιο πρόσφατες
μεταφρασεολογικές προσεγγίσεις του μεταφορικού σχήματος, διαφαίνεται μία
ευρύτερη διάκριση η οποία έγκειται στην εννοιολογική και μη εννοιολογική θεώρησή
του.

0.5.1. Η προσέγγιση της μεταφοράς στη μεταφρασεολογική σκέψη
Το φαινόμενο της μεταφοράς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να
απασχολεί τους θεωρητικούς της μετάφρασης, οι οποίοι την αντιμετωπίζουν, άλλοτε
ως πρόβλημα, και άλλοτε ως εφαλτήριο δημιουργικότητας. Όπως αναφέρει η
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Schäffner (2004: 1253), τα δύο κύρια ζητήματα που έχουν απασχολήσει τις
μεταφραστικές σπουδές αναφορικά με την απόδοση της μεταφοράς είναι α) η
μεταφρασιμότητά της και β) οι πιθανές μεταφραστικές τεχνικές για την απόδοσή
της.49 Σύμφωνα με την ίδια (2005: 54), το θέμα της μεταφρασιμότητας της μεταφοράς
παρουσιάζει δύο άκρα, τη μεταφρασιμότητα και τη μη μεταφρασιμότητα, τα οποία
αναφέρονται σε διάφορους θεωρητικούς της μετάφρασης (Dagut 1976, Nida και
Louw 1988, Kloepfer 1976, Νewmark 1980, 1981, 1993, 1998, van den Broeck 1981,
Toury 1995, Vermeer και Reiss 1984, Nord 1991b και Schäffner 2004).



Μη μεταφρασιμότητα της μεταφοράς

Σύμφωνα με τον Dagut (1976: 22), η μεταφορά αποτελεί ένα προϊόν δημιουργικής
φαντασίας, το οποίο παραβιάζει το γλωσσικό σύστημα και κατά συνέπεια, αφορά
έναν συγκεκριμένο πολιτισμό. Η βασική της λειτουργία συνίσταται στο να σοκάρει
τους δέκτες επηρεάζοντάς τους αισθητικά και αυτή η έκπληξη που προκαλεί θα
πρέπει, σύμφωνα πάντοτε με τον Dagut, να διατηρείται κατά τη μετάφραση. Σε
περίπτωση που η διατήρηση αυτής της επίδρασης είναι αδύνατη, λόγω γλωσσικών
και πολιτισμικών παραμέτρων, η μεταφορά θεωρείται για τον ίδιο αμετάφραστη.
Επίσης, κατά τον Dagut (1987: 81), οι πρωτότυπες μεταφορές, σε αντίθεση με τις
παγιωμένες, είναι αμετάφραστες και προτείνει γενικώς τη μελέτη της μεταφοράς μέσα
από μία εξειδικευμένη θεωρία της μετάφρασης. Όπως αναφέρει η Λουπάκη (2005:
123), η μη μεταφρασιμότητα προκύπτει επειδή παραδοσιακά «ως μετάφραση
λογίζονται μόνο οι μέθοδοι που διατηρούν την πρωτότυπη μεταφορικότητα και άρα
απορρίπτονται τεχνικές όπως η επεξηγηματική, η νοηματική απόδοση, η εξάλειψη ή
ακόμη και η κατά λέξη μετάφραση».

Στο πρωτότυπο, η Schäffner (2004:1253) αναφέρεται σε μεταφραστικές διαδικασίες
(translation procedures). Ωστόσο, προκειμένου να μη δημιουργηθεί σύγχυση με την έννοια της
μεταφραστικής διαδικασίας που αναφέρεται στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον νου του
μεταφραστή κατά το μεταφραστικό ενέργημα, θεωρούμε καταλληλότερη την επιλογή του όρου
μεταφραστικές τεχνικές.
Επίσης, να σημειώσουμε ότι κατά την ανάλυση των παραδειγμάτων που αντλούνται
από επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους προτιμάται ο όρος προσαρμοστικές τεχνικές, όπως
προαναφέραμε (βλ. Εισαγωγή, υποενότητα 1). Ωστόσο στο πλαίσιο της παρουσίασης των τεχνικών
απόδοσης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς όπως προτείνονται από διάφορους
μεταφρασεολόγους διατηρούμε τον όρο μεταφραστικές τεχνικές.
49
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Την άποψη ότι η μεταφορά δεν μπορεί να μεταφραστεί φαίνεται να υποστηρίζουν
και οι Nida και Louw (1988), οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μεταφορά ως
διακοσμητικό τέχνασμα και προτείνουν τη χρήση λέξεων που εκφράζουν τα
πλησιέστερα αντιληπτά νοήματα μίας μεταφοράς από τους αναγνώστες της γλώσσας
πηγής «παρά τη χρήση μεταφορικών εκφράσεων που ενδεχομένως να μην είναι
πλήρως ισοδύναμες» και θεωρούν «προτιμότερη την αναφορά στο συναισθηματικό
περιεχόμενο με τη χρήση όρων, όπως συναισθήματα, επιθυμίες, συμπόνοια κ.α. Ό
λόγος επιλογής μίας κυριολεκτικής έννοιας όπως επιθυμίες και συναισθήματα έναντι
μίας μεταφοράς έγκειται στο γεγονός ότι θεωρείται περισσότερο πιθανή η επίτευξη
ισοδυναμίας μεταξύ της γλώσσας πηγή και της γλώσσας στόχου μέσω της πρώτης.


Μεταφρασιμότητα της μεταφοράς

Αντιθέτως, για τον Kloepfer (1967) η μετάφραση δεν αποτελεί πρόβλημα και ο ίδιος
ισχυρίζεται ότι, όσο πιο τολμηρή και δημιουργική είναι μία μεταφορά, τόσο πιο
εύκολα επαναλαμβάνεται σε μία άλλη γλώσσα. Η μετάφραση του συγκεκριμένου
ρητορικού σχήματος θεωρείται δυνατή και από τους Νewmark (1980, 1981,
1993,1998), van den Broeck (1981), Toury (1995), Vermeer και Reiss (1984), Nord
(1991b), Schäffner (2004) και Kovëcses (2005).
Σύμφωνα με τον Newmark, «ενώ το κεντρικό πρόβλημα της μετάφρασης είναι η
ολοκληρωμένη επιλογή μίας μεταφραστικής μεθόδου για ένα κείμενο, το πιο
σημαντικό πρόβλημα είναι η μετάφραση της μεταφοράς» (1988: 104). Ο ίδιος (1985)
προτείνει έναν τρόπο προσέγγισης για τη μετάφραση του φαινομένου η οποία
βασίζεται:


στο είδος στο οποίο εντοπίζεται η μεταφορά,



στα επιφανειακά, μορφικά χαρακτηριστικά της και



στον τρόπο που αυτή εντάσσεται στο νοητικό σχήμα κατηγοριών του
αναλυτή.

Επίσης, διακρίνει έξι τύπους μεταφοράς:


τη νεκρή (dead metaphor) (space (χώρος), top (κορυφή), mouth
(στόμα) κ.α)



την κοινότυπη (cliché metaphor) (backwater (λιμνάζοντα νερά), jewel
in the crown (κάτι πολύ σημαντικό), traditions (παραδόσεις))
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την τυποποιημένη (stock/standard metaphor) (keep the pot boiling (τα
βγάζω πέρα), throw a new light on (ρίχνω καινούριο φως σε),
rise/drop in prices (άνοδος/πτώση τιμών))



την προσαρμοσμένη (adapted metaphor), (the ball is a little in their
court (είναι η σειρά τους), sow division (σπείρω διχόνοια), get them in
the door (τους φέρνω στην πόρτα μου))



την νεολογική (recent metaphor) (in (της μόδας), groovy (μοντέρνος),
pissed (μεθυσμένος)) και



την πρωτότυπη (original metaphor) (window of opportunity
(παράθυρο ευκαιρίας), dribbling offers (δελεαστικές προσφορές),
trickling talks (σποραδικές συζητήσεις))

Ο Newmark υποστηρίζει ότι «η νεκρή μεταφορά δεν αποτελεί μέρος της
μεταφραστικής θεωρίας» (1985: 301), ενώ για την κοινότυπη αναφέρει ότι «στα
πληροφοριακά κείμενα, ο μεταφραστής οφείλει να απαλείφει τις κοινότυπες
μεταφορές, καθώς εκεί έχουν προτεραιότητα μόνο τα γεγονότα (ή οι θεωρίες)».
Ωστόσο, θεωρεί ότι «ο μεταφραστής δεν θα πρέπει να παραποιεί τις κοινότυπες
μεταφορές στην περίπτωση των εκφραστικών κειμένων, των επίσημων δηλώσεων,
των νόμων, των κανονισμών κ.α» (1985: 302-303). Επίσης, ο Newmark προτείνει
επτά τεχνικές για την απόδοση της μεταφοράς (1980: 95-97) συμβάλλοντας έτσι
σημαντικά στην μεταφραστική προσέγγιση της μεταφοράς. Οι τεχνικές που προτείνει
είναι οι ακόλουθες: 50










50

Κατά λέξη μετάφραση της μεταφοράς
(reproducing the same image in the TL).
Αντικατάσταση της μεταφοράς με την αντίστοιχη επικοινωνιακά
εικόνα στη γλώσσα στόχο
(Replacing the image in the SL with a standard TL image which
does not clash with the TL culture).
Μετατροπή της μεταφοράς σε παρομοίωση και διατήρηση της
εικόνας
(Translating metaphor by simile, retaining the image).
Μετατροπή της μεταφοράς σε παρομοίωση και ταυτόχρονη
επεξήγηση
(Translating metaphor (or simile) by simile plus sense or
occasionally a metaphor plus sense).
Νοηματική απόδοση της μεταφοράς
(Converting metaphor to sense).
Εξάλειψη της μεταφοράς (Deletion if the metaphor is redundant).
Κατά λέξη μετάφραση της μεταφοράς και προσθήκη σημείωσης
του μεταφραστή

Η απόδοσή των μεταφραστικών τεχνικών στα ελληνικά αντλήθηκε από την Λουπάκη (2005:

121)
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(Using the same metaphor combined with sense, in order to
enforce the image).

Από τις τεχνικές που προτείνει ο Newmark, προκύπτει ότι οι μεταφορικές εκφράσεις
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και φαίνεται να αντιστοιχεί σε αυτές μόνο μία
ισοδύναμη έκφραση στη γλώσσα στόχο. Επίσης, βάσει των παραπάνω τεχνικών,
ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται στα σημασιολογικά στοιχεία των εκφράσεων,
καθώς θεωρείται ότι παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ισοδυναμίας
μεταξύ γλώσσας πηγής και γλώσσας στόχου. Όπως αναφέρει και ο Newmark, η
διαδικασία της μετάφρασης συνίσταται «στη σύγκριση μίας λέξης της γλώσσας πηγής
με μία λέξη της γλώσσας στόχου, η οποία φέρει το ίδιο νόημα, αλλά δεν αποτελεί
εμφανές ισοδύναμό της, αναδεικνύοντας αρχικά, τα κοινά και στη συνέχεια, τα
διαφορετικά εννοιολογικά συστατικά τους» (1988: 114). Συνεχίζει υποστηρίζοντας
ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μία λέξη της γλώσσας πηγή έχει πιο συγκεκριμένο
νόημα από την λέξη της γλώσσας στόχου και ο μεταφραστής οφείλει να προσθέσει
κάποια συστατικά του νοήματος στη γλώσσα στόχο, προκειμένου να προσεγγίσει
περισσότερο το αρχικό νόημα. Ορισμένα σχετικά παραδείγματα που παραθέτει ο
Newmark (1988: 114) είναι τα ακόλουθα:
1) portière = ‘door’ (+ of railway carriage or car, therefore with window)
(πόρτα +βαγονιού τρένου ή αυτοκινήτου, επομένως με παράθυρο)
2) pleurs = ‘tears’ (+ ‘refined’ style) (δάκρυα + εκλεπτισμένο ύφος),
3) élancé = ‘slender’ (+ long +elegant + refers to object) (αδύνατος + μακρύς
+ κομψός + αναφέρεται σε αντικείμενο)
Οι τεχνικές απόδοσης της μεταφοράς που προτείνονται από τον Newmark
συσχετίζονται με τους τύπους μεταφοράς που έχει διακρίνει ο ίδιος. Έτσι, ο
συγγραφέας αναφέρει ότι η τεχνική της κατά λέξη μετάφρασης αποτελεί την πιο
ικανοποιητική μεταφραστική διαδικασία για την απόδοση της τυποποιημένης
μεταφοράς, αν και η τεχνική που χρησιμοποιείται συχνότερα σε αυτήν την περίπτωση
είναι αυτή της αντικατάστασης της μεταφοράς με την αντίστοιχη επικοινωνιακά εικόνα
στη γλώσσα στόχο. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι μία τυποποιημένη μεταφορά μπορεί να
μεταφραστεί επακριβώς, μόνο εάν η εικόνα μεταφέρεται στη γλώσσα στόχο μέσα στο
πλαίσιο μιας αντίστοιχα αποδεκτής και καθιερωμένης φράσης. Όταν ο μεταφραστής
δημιουργεί μία καινούρια εικόνα, όσο αποδεκτή κι αν είναι στη γλώσσα στόχο,
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παρατηρείται συνήθως αλλαγή νοήματος σε κάποιο βαθμό (Νewmark 1988: 108109). Όπως υποστηρίζει, το ίδιο ισχύει και για την τεχνική της μετατροπής της
μεταφοράς σε παρομοίωση και διατήρησης της εικόνας, καθώς, όχι μόνο αφαιρούνται
ή προστίθενται στοιχεία του νοήματος, αλλά αποδυναμώνεται, επίσης, ή ακόμη και
χάνεται τελείως το συναισθηματικό ή πραγματολογικό της φορτίο (Νewmark 1988:
109). Αναφορικά με τις πρωτότυπες μεταφορές, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι μία
κατά λέξη μετάφραση μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος του
αναγνώστη, αλλά μπορεί να μη συνάδει με το ύφος του κειμένου. Η τελική απόφαση
έγκειται στον ίδιο το μεταφραστή. Γενικά, τα πληροφοριακά κείμενα επιδέχονται
πλήθος μεταφραστικών τεχνικών ανάλογα με την έμφαση που θέλει να δώσει ο
μεταφραστής στην εικόνα ή στο νόημα. Αντιθέτως, στα εκφραστικά κείμενα οι
επιλογές περιορίζονται, όπως συμβαίνει συνήθως στη σημασιολογική μετάφραση
(Newmark, 1988: 113).

51

Ωστόσο, αν η κατά λέξη μετάφραση δεν ταιριάζει ή δεν

είναι υποχρεωτική, η μετάφραση της μεταφοράς, σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π: 113),
αποτελεί την επιτομή της μετάφρασης, καθώς πάντοτε αφήνει ανοικτή την επιλογή
για έμφαση στην εικόνα ή στο νόημα, για τροποποίηση του ενός ή και για συνδυασμό
και των δύο, ανάλογα πάντοτε με τους περικειμενικούς παράγοντες και τη σημασία
της μετάφρασης στο κάθε κείμενο. Γενικά, η προσέγγιση του Νewmark, φαίνεται να
έχει έναν χαρακτήρα καθοδηγητικό, καθώς δεν περιορίζεται σε απλή περιγραφή των
μεταφραστικών φαινομένων, αλλά επεκτείνεται σε συμβουλές και οδηγίες για τον
τρόπο απόδοσης της μεταφοράς.

51

O Newmark (1988:112-13) αναφέρει ότι σε ένα οικονομικό κείμενο όπως για παράδειγμα,
Quelque séduisante que puisse être une méthode, c’ est à la
façon dont elle mord sur le reel qu’ il la faut juger (Lecerf)
(Όσο ελκυστική κι αν είναι μία μέθοδος, ο τρόπος με τον οποίο
δαγκώνει την πραγματικότητα είναι που πρέπει να κρίνουμε)

However attractive a working method may be, it must be judged
by its bite in real life (The Economist)
(Όσο ελκυστική κι αν είναι μία μέθοδος εργασίας, πρέπει να
κρίνεται από το δάγκωμά της στην πραγματική ζωή)
η μεταφορά θα μπορούσε να τροποποιηθει και να αποδοθεί ως its impact on reality (η
επίδρασή της στην πραγματικότητα) ή και να μεταφραστεί βάσει νοήματος ως its practical effect (το
πρακτικό της αποτέλεσμα). Πρόκειται, δηλαδή, για μία γενική απόφαση που θα πρέπει να λάβει ο
μεταφραστής ανάλογα με τον αριθμό και την ποικιλία των μεταφορών σε ολόκληρο το κείμενο.
Ωστόσο, κατά τον Newmark (ό.π: 113), αυτή η ελευθερία επιλογών δεν υφίσταται σε εκφραστικά και
νομικά κείμενα.
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Μία πιο περιγραφική προσέγγιση φαίνεται να υιοθετείται από τον van den Broeck
(1981: 77), ο οποίος αναφέρει τρεις τρόπους απόδοσης της μεταφοράς κατά τη
μεταφραστική διαδικασία:
1. Μετάφραση ‘sensu stricto’ (Translation ‘sensu stricto’)
2. Υποκατάσταση (Substitution)

3. Παράφραση (Paraphrase)
O ίδιος (van de Broeck, 1981), συνδέοντας τις παραπάνω μεθόδους απόδοσης της
μεταφοράς με συγκεκριμένες κατηγορίες αυτής (π.χ λεξικοποιημένη, συμβατική και
ιδιωτική μεταφορά), καθώς και με την κειμενική χρήση και λειτουργία τους,
οδηγείται σε ορισμένες υποθέσεις για τη μεταφρασιμότητα του ρητορικού σχήματος
και θεωρεί απαραίτητη για την επαλήθευσή τους την λεπτομερή περιγραφή του
τρόπου απόδοσής του.
Οι παραπάνω τεχνικές απόδοσης της μεταφοράς μπορούν να συσχετιστούν με
αυτές που προτείνει ο Toury (1995: 82), με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε τρεις
βασικές κατηγορίες απόδοσης της μεταφοράς, οι οποίες είναι κοινές και στους τρεις
θεωρητικούς και τις οποίες μπορούμε να εντοπίσουμε και στο δικό μας δείγμα:
1) απόδοση της μεταφοράς με την «ίδια» μεταφορά,
η οποία αντιστοιχεί στην κατά λέξη μετάφραση της μεταφοράς (Νewmark 1980)
και στην μετάφραση ‘sensu stricto’ (van den Broeck 1981).
α)

Ensemble, mieux manger, mieux vivre. (FR)
(Μαζί, καλύτερα τρώμε, καλύτερα ζούμε.)
Good food, good life. (ΕΝ)
(Καλό φαγητό, καλή ζωή.)
Good food, good life. (EL)
(Καλό φαγητό, καλή ζωή.)
(www.nestle.com)

β)

le capital soleil. (FR)
(το κεφάλαιο ήλιος.)
το κεφάλαιο ήλιος (EL)
(www.vichy.com)

γ)

World of sony. (EN)
(Κόσμος της sony.)
Le monde de sony. (FR)
(O κόσμος της sony.)
O κόσμος της Sony. (EL)
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(www.sony.com)

2) απόδοση της μεταφοράς με «διαφορετική» μεταφορά,
η οποία αντιστοιχεί στην αντικατάσταση της μεταφοράς με την αντίστοιχη
επικοινωνιακά εικόνα στη γλώσσα στόχο (Νewmark 1980) και την υποκατάσταση
(substitution) (van den Broeck 1981).
α)

Βe inspired, Be rewarded, Be Yourself, Be Kraft. (EN)
(Εμπνευστείτε…Ανταμειφθείτε…Γίνετε ο εαυτός
σας.. Γίνετε Kraft.)
Θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας; (EL)
(www.kraft.com)

β)

All you need to fuel your passion for photography. (EN)
(Όλα όσα χρειάζεστε για να εφοδιάσετε το πάθος για τη φωτογραφία.)
Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία. (EL)
(www.kodak.com)

γ)

Découvrez notre catalogue. (FR)
(Ανακαλύψτε τον κατάλογό μας.)
Για να δείτε όλα, ανοίξτε την πόρτα μας. (EL)
(www.prémaman.com)

3) απόδοση της μεταφοράς με μη μεταφορικό τρόπο,
η οποία αντιστοιχεί στην τεχνική εξάλειψης της μεταφοράς που προτείνει ο
Newmark (1980) και στην παράφραση του van den Broeck (1981).
α)

Découvrez le defilé des tendances lingerie. (FR)
(Ανακαλύψτε το σύνολο των τάσεων στα εσώρουχα.)
Web προσφορές. Δείτε τις εδώ. (EL)
(www.triumph.com)

β)

Bienvenue chez Total. (FR)
(Καλωσήλθατε στην Total.)
H Total στην Ελλάδα. (EL)
(www.total.com)

γ)

Welcome to the decade of smart. Making our planet smarter is in
everyone’s interest. (EN)
(Καλωσήλθατε στη δεκαετία των έξυπνων. Το να κάνουμε τον πλανήτη
μας εξυπνότερο είναι προς το συμφέρον όλων.)
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Καινοτομία που βοηθά τον πλανήτη. (EL)
(www.ibm.com)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται να αγνοείται η πιθανότητα μίας τέταρτης
τεχνικής:
4) παράλειψη της μεταφοράς52
α)

Découvrez le Hyundai ix35. (FR)
(Ανακαλύψτε το Hyundai ix35.)
Ø (EL)
(www.hyundai.com)

β)

Discover our superb range of offers on a selection of Audi models. (EN)
(Ανακαλύψτε την υπέροχη ποικιλία των προσφορών μας σε μία επιλογή
μοντέλων Audi.)
Ø (EL)
(www.audi.com)

γ)

I want to move up the ladder. (EN)
(Θέλω να ανέβω τη σκάλα.)
Ø (EL)
(www.ing.com)

Η παράλειψη αυτής της τεχνικής αποτελεί για τον Toury (ό.π:82) ένδειξη μιας εκ των
προτέρων καθοδηγητικής στάσης, η οποία εστιάζεται κυρίως στο κείμενο πηγή. Αν
και οι παραπάνω τεχνικές υιοθετούνται και από τον Toury (ό.π:83), ο ίδιος
επισημαίνει την ανάγκη προσθήκης δύο ακόμη τεχνικών που θα έχουν ως σημείο
εκκίνησης το κείμενο στόχος.
Αυτές είναι οι ακόλουθες:
5) απόδοση μη μεταφοράς με μεταφορά
α)

About Toyota. (EN)
(Σχετικά με την Toyota.)
Ο κόσμος της Toyota. (EL)

Η απόδοσή των πρώτων τεσσάρων μεταφραστικών μεθόδων του Toury (1995: 82) στα
ελληνικά αντλήθηκε από την Λουπάκη (2005: 119)
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(www.toyota.com)
β)

Plus beau, plus fin et encore plus performant. (FR)
(Πιο ωραίο, πιο εκλεπτυσμένο και ακόμη πιο αποτελεσματικό.)
Με τη γοητεία του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδα. (EL)
(www.motorola.com)

6) προσθήκη μεταφοράς
α)

Ø (EN)
Ø (FR)
Αναζητήστε το δικό σας γονίδιο Turbo. (EL)
(www.saab.com)

β)

Ø (EN)
Ø (FR)
Smart. Το νέο αστέρι της πόλης. (EL)
(www.smart.com)

γ)

Ø (EN)
Ø (FR)
Μοιραστείτε το όραμά σας στην καρδιά της εικόνας. (EL)
(www.nikon.com)

Οι δύο τελευταίες τεχνικές προκύπτουν από μία θεώρηση της μεταφοράς, όχι ως
μεταφραστικού προβλήματος του κειμένου πηγή, αλλά ως μεταφραστική λύση και,
όπως αναφέρει η Schäffner (2003: 54), σχετίζονται με τις μεταφορικές εκφράσεις,
όπως ορίζονται από τις εννοιολογικές θεωρίες για τη μεταφορά. Η τυπολογία του
Toury εντάσσεται στo πλαίσιo της περιγραφικής μεταφρασεολογίας, σύμφωνα με την
οποία δεν αναζητούνται συγκεκριμένες οδηγίες και τρόποι απόδοσης της μεταφοράς,
αλλά περιγράφονται και αναλύονται οι μεταφραστικές λύσεις που επιλέγονται.
Ωστόσο, στο πλαίσιο των λειτουργικών προσεγγίσεων της μετάφρασης
αναπτύχθηκε και η θεωρία του Σκοπού από τους Vermeer και Reiss (1984), σύμφωνα
με την οποία εξακολουθεί να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κείμενο στόχος και πιο
συγκεκριμένα στο σκοπό για τον οποίο αυτό έχει δημιουργηθεί, ενώ το κείμενο πηγή
αποτελεί μία από τις διάφορες πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή του ο
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μεταφραστής (στην Nord 1997a: 25). Όπως αναφέρει o Vermeer (1989a: 182 στην
Νοrd 1997a: 29-30), σύμφωνα με τη θεωρία του Σκοπού, «ο μεταφραστής θα πρέπει
να μεταφράζει συνειδητά και με συνέπεια, σύμφωνα με κάποια αρχή και σεβόμενος
το κείμενο στόχος. Η θεωρία δεν δηλώνει ποια είναι αυτή η αρχή, καθώς αυτό είναι
κάτι που θα πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση». Κατά συνέπεια,
σύμφωνα με τη θεωρία του Σκοπού, δεν μπορεί να καθοριστεί μία συγκεκριμένη
τεχνική απόδοσης της μεταφοράς, καθώς αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με
το σκοπό και την επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου στόχος.
Συνεχίζοντας την ανασκόπηση των θέσεων αναφορικά με την απόδοση της
μεταφοράς ακολουθεί παρακάτω μία παρουσίαση των προσεγγίσεων που έχουν γίνει
υπό το πρίσμα της εννοιολογικής θεωρίας των Lakoff και Johnson (1980/2005) από
τους Kovëcses (2005) και Schäffner (2004), τις οποίες και υιοθετούμε σε συνδυασμό
με τις μεταφραστικές προσεγγίσεις των Νewmark (1980), van den Broeck (1981) και
Toury (1995) για την ανάλυση του υπό μελέτη υλικού.

0.5.2. Η προσέγγιση της μετάφρασης του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς σύμφωνα με τους Kovëcses και Schäffner
Σύμφωνα με τον Kovëcses (2005:9), οι Lakoff και Johnson έχουν ισχυριστεί
συστηματικά ότι οι εννοιολογικές μεταφορές εκτός από γλωσσικό και εννοιολογικό
φαινόμενο είναι εκ φύσεως και σωματικό και δεδομένου ότι η σωματική εμπειρία
είναι παγκοσμίως κοινή, οι γενικές μεταφορές θεωρούνται συνήθως καθολικές
(Lakoff και Johnson 2003: 257).53 Έτσι, για παράδειγμα, οι εννοιολογικές μεταφορές
που αφορούν συναισθήματα, όπως Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΕΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ και ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
είναι κοινές σε διάφορους πολιτισμούς και γλώσσες λόγω ταυτόσημων σωματικών
εμπειριών (Kοvecses 1986). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Kovëcses (2005: 67), το ίδιο
σωματικό φαινόμενο μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά σε διαφορετικούς
πολιτισμούς,

με

αποτέλεσμα

να

παρατηρούνται

πολιτισμικά

καθορισμένες

πραγματώσεις μίας γενικότερης μεταφοράς.
53
Οι εννοιολογικές μεταφορές διαχωρίζονται σε γενικές (primary) και συγκεκριμένες
(complex), εκ των οποίων οι πρώτες, θα λέγαμε ότι, είναι πολύ συχνά καθολικές, ενώ οι δεύτερες
αναπτύσσονται συνήθως στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτισμών.
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Μελετώντας τη μετάφραση διαφόρων εννοιολογικών μεταφορών μεταξύ της
αγγλικής και ουγγρικής γλώσσας, ο Kovëcses (2005: 131-156) καταλήγει σε μία
κατηγοριοποίηση

των

διαγλωσσικών

διαφορών

μεταξύ

των

εννοιολογικών

μεταφορών.
Μία πρώτη διαφορά αφορά στο γεγονός ότι η έκφραση του ίδιου μεταφορικού
νοήματος μπορεί να γίνει μέσω διαφορετικών εννοιολογικών μεταφορών στις
διάφορες γλώσσες. Το παράδειγμα εννοιολογικής μεταφοράς που παρατίθεται είναι Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ, για τη μετάφραση του οποίου μελετήθηκε το
κυριολεκτικό νόημα, το μεταφορικό νόημα, η εννοιολογική μεταφορά βάσει της
οποίας εκφράστηκε το μεταφορικό νόημα και η γλωσσική μορφή.
Ένα δεύτερο στοιχείο που μελετήθηκε στην απόδοση της μεταφοράς αφορά την
έκφραση του αφηρημένου νοήματος σε διάφορες γλώσσες. Σύμφωνα με τον
Kovëcses, παραδοσιακά, επικρατούσε η αντίληψη ότι το μεταφορικό νόημα μπορεί
κάποιες φορές να μεταφραστεί μεταφορικά και κάποιες άλλες κυριολεκτικά,
δεδομένου ότι η γλώσσα στόχος μπορεί να μη διαθέτει αντίστοιχη μεταφορική
έκφραση με αυτήν που χρησιμοποιείται στη γλώσσα πηγή. Ωστόσο, μέσα από τη
μελέτη διαφόρων μεταφορικών εκφράσεων, ο Kovëcses καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι το αφηρημένο νόημα εκφράζεται σχεδόν πάντα με μεταφορικό τρόπο, αν και
πολλές φορές ο αναγνώστης/ακροατής δεν αντιλαμβάνεται τη μεταφορικότητα της
έκφρασης.
Επίσης, από τη μελέτη του Kovëcses προκύπτει ότι οι γλωσσικές μεταφορικές
εκφράσεις είναι πιθανό να εμφανίζονται με διαφορετική γραμματικο-λεξιλογική
πραγμάτωση στις διάφορες γλώσσες, κάτι που είναι αναμενόμενο λόγω των
διαφορών μεταξύ των γλωσσών σε γραμματικό επίπεδο.
Μία ακόμη διαφορά στη διαγλωσσική απόδοση της μεταφοράς, αφορά το εύρος
της μεταφοράς (scope of metaphor), το οποίο, σύμφωνα με τον Kovëcses, αναφέρεται
στον αριθμό των πεδίων στόχος στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί ένα πεδίο πηγή.
Το εύρος χρήσης μίας μεταφορικής έκφρασης είναι πιθανό να διαφέρει ανάμεσα σε
δύο γλώσσες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, με την έννοια ΖΕΣΤΗ (HEAT), η
οποία στην αγγλική γλώσσα μπορεί να εφαρμοστεί σε πεδία στόχος που αφορούν σε
συναισθήματα, επιχειρήματα ή και πίεση, ενώ στην ισπανική μπορεί να εφαρμοστεί
σε όλα τα προηγούμενα πεδία στόχος πέραν της πίεσης (Barcelona 2000).
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Η απόδοση της μεταφοράς σε διάφορες γλώσσες-πολιτισμούς μπορεί να διαφέρει
και αναφορικά με το βαθμό του συγκεκριμένου (degree of specificity) που
εκφράζεται μέσα από αυτήν και ο οποίος αναφέρεται στην ιεραρχία πραγμάτων ή
γεγονότων. Έτσι, η λέξη δολάριο (dollar) που είναι πολύ συγκεκριμένη, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί έναντι της λέξης χρήματα (money) που είναι πιο γενική κατά το
πέρασμα της μεταφοράς από τη μία γλώσσα-πολιτισμό στην άλλη.
Επιπρόσθετα, ο βαθμός γλωσσικής ανάπτυξης μίας εννοιολογικής μεταφοράς
μπορεί να διαφέρει μεταξύ των γλωσσών. Για παράδειγμα, η εννοιολογική μεταφορά
Ο ΘΥΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΗ έχει οδηγήσει
σε μεγαλύτερο αριθμό μεταφορικών εκφράσεων στην αγγλική απ’ότι στην ισπανική
γλώσσα (Barcelona 2000). Αυτό δεν σημαίνει ότι στην ισπανική γλώσσα δεν υπάρχει
τρόπος για να εκφραστεί αυτή η πλευρά του θυμού, αλλά ότι είναι λιγότερο
ανεπτυγμένο το ρεπερτόριο στερεοτυπικών γλωσσικών εκφράσεων.
Μία τελευταία διαφορά που παρατηρήθηκε από τον Kovëcses αναφορικά με τη
μετάφραση της μεταφοράς από μία γλώσσα-πολιτισμό σε μία άλλη, αφορά στο
γενικότερο ιδεολογικο-πολιτισμικό πλαίσιο που την περιβάλλει. Ενώ η ίδια
εννοιολογική μεταφορά μπορεί να απαντάται σε δύο γλώσσες-πολιτισμούς και να
πραγματώνεται μέσα από παρόμοιες μεταφορικές εκφράσεις, το ιδεολογικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο αυτές λειτουργούν μπορεί να παρουσιάζει λεπτές
διαφορές. Επίσης, υπάρχει περίπτωση η ίδια εννοιολογική μεταφορά να εκφράζεται
με διαφορετικό τρόπο γλωσσικά, λόγω επιρροής από διαφορές μεταξύ των γλωσσών
σε ιδεολογικο-πολιτισμικό επίπεδο.
Μια εννοιολογική προσέγγιση στην απόδοση της μεταφοράς έχει επιχειρηθεί και
από την Schäffner (2004: 1258), η οποία θεωρεί ότι, υπό το πρίσμα της εννοιολογικής
θεωρίας της μεταφοράς, το ζήτημα μεταφρασιμότητάς της δεν αφορά μία
μεμονωμένη μεταφορική έκφραση που εντοπίζεται στο κείμενο πηγή, αλλά
συσχετίζεται με τα εννοιολογικά συστήματα των πολιτισμών πηγή και στόχος. Η ίδια
(ό.π: 1267) διακρίνει πέντε τύπους απόδοσης της μεταφοράς, μέσα από τη μελέτη
ενός σώματος

κειμένων που αποτελείται από μεταφράσεις πολιτικών κειμένων

μεταξύ αγγλικής και γερμανικής γλώσσας:
1) διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς μεταξύ κειμένου πηγή και κειμένου
στόχος σε μακροεπίπεδο (μεταφορική έννοια) με ενδεχόμενες αλλαγές σε
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μικροεπίπεδο (μεταφορική έκφραση).
H παραπάνω τεχνική γίνεται εμφανής στην απόδοση της μεταφορικής έκφρασης
Freundschaftsbrücke

über

den

Atlantic

(υπερατλαντική

γέφυρα

φιλίας) ως

transatlantic friendship (υπερατλαντική φιλία). Αν και οι μεταφορικές εκφράσεις που
επιλέγονται στις δύο γλώσσες διαφέρουν, διατηρούνται σε μακροεπίπεδο οι
εννοιολογικές μεταφορές A STATE IS A PERSON (Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ) και INTIMACY IS CLOSENESS (Η ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΓΥΤΗΤΑ). Συνεπώς, παρά τη διαφορετική γλωσσική τους πραγμάτωση, οι
εννοιολογικές μεταφορές ενυπάρχουν σε μακροεπίπεδο και στις δύο γλώσσες.
2) αντικατάσταση των δομικών συστατικών του βασικού εννοιολογικού
σχήματος (feste Wohnung) (οικογενειακή εστία) με γλωσσικές εκφράσεις που
δηλώνουν ανοιχτά τις εννοιολογικές αντιστοιχίες (right of residence, family,
live together) (δικαίωμα διαμονής, οικογένεια, ζούμε μαζί).

3) επέκταση της μεταφοράς στη γλώσσα στόχο.
Η εννοιολογική μεταφορά POLITICS IS A MOVEMENT ALONG A PATH
TOWARDS A DESTINATION (Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΠΡΟΣ

ΚΑΠΟΙΟΝ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

στη

γερμανική

γλώσσα

πραγματώνεται γλωσσικά ως Bis dahin ist es noch ein weiter Weg (έχουμε ακόμη
πολύ δρόμο προς τα εκεί) ενώ στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται με μεγαλύτερη
ανάπτυξη ως There is still a long way to go to achieve this (έχουμε ακόμη πολύ δρόμο
να διανύσουμε για να το επιτύχουμε αυτό ).
4) χρήση διαφορετικών μεταφορικών εκφράσεων (dach (σκεπή) και umbrella
(ομπρέλα)) οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με βάση μία εννοιολογική
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μεταφορά ομπρέλα (BEING PROTECTED IS BEING UNDER A COVER
(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΝΑΙ

ΤΟ

ΝΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ

ΚΑΤΩ

ΑΠΟ

ΕΝΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ)).
5) εκδήλωση διαφορετικών πλευρών της ίδιας εννοιολογικής μεταφοράς μέσα
από την έκφραση του κειμένου στόχος.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η γλωσσική έκφραση της εννοιολογικής μεταφοράς
EUROPE IS A PERSON (Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ) με τέτοιο τρόπο, ώστε
στη γερμανική εκδοχή να δίνεται έμφαση στην φωνή της Eυρώπης (Εuropa muß mit
einer Stimme in der Welt sprechen) (Η Ευρώπη πρέπει να μιλάει στον κόσμο με μία
φωνή), στην αγγλική να παρουσιάζεται η Ευρώπη ως ηθοποιός (We must act as one
on the international scene) (Πρέπει να δράσουμε ως ένα στη διεθνή σκηνή) και στην
γαλλική να συνδυάζονται και τα δύο προηγούμενα στοιχεία (Nous devons parler
d’une seule voix sur la scène internationale) (Πρέπει να μιλήσουμε με μία και
μοναδική φωνή στη διεθνή σκηνή).
(Schäffner 2004: 1267)
Παρατηρούμε ότι από τις μεταφραστικές τεχνικές που προτείνει η Schäffner (2004), οι
τεχνικές 4 (χρήση διαφορετικών μεταφορικών εκφράσεων οι οποίες μπορούν να
συνδυαστούν με βάση μία εννοιολογική μεταφορά ομπρέλα) και 5 (εκδήλωση
διαφορετικών πλευρών της ίδιας εννοιολογικής μεταφοράς μέσα από την έκφραση του
κειμένου στόχος) θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην τεχνική 1, (διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς μεταξύ κειμένου πηγή και κειμένου στόχος σε μακροεπίπεδο
(μεταφορική έννοια) με ενδεχόμενες αλλαγές σε μικροεπίπεδο (μεταφορική έκφραση)),
καθώς και οι τρεις επικαλύπτονται και αφορούν στην ουσία τη διατήρηση της
μεταφορικής έννοιας σε μακροεπίπεδο με αλλαγές στο επίπεδο της έκφρασης
(μικροεπίπεδο).
Στο σύνολό τους, οι τύποι απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς που
προτείνονται από την Schäffner (2004), καθώς και η κατηγοριοποίηση του Kovëcses
(2005) αναφορικά με τις διαγλωσσικές διαφορές των εννοιολογικών μεταφορών
αποτυπώνουν το πέρασμα από τη μελέτη του φαινομένου της μεταφοράς σε επίπεδο
έκφρασης, στην εξέτασή του σε επίπεδο εννοιολογικό, το οποίο είναι άμεσα
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συνυφασμένο με το πολιτισμικό υπόβαθρο του αποδέκτη. Μία τέτοιου είδους
θεώρηση της απόδοσης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς δεν θα πρέπει να μας
οδηγήσει στην πλήρη απόρριψη των μη εννοιολογικών μεταφραστικών προσεγγίσεων
του φαινομένου, αλλά σε μία νέα αντίληψη αυτών υπό το πρίσμα της. Σύμφωνα με
την Schäffner (2004: 1256), η κατηγοριοποίηση του van den Broeck (1981)
αναφορικά με τους τρόπους απόδοσης της μεταφοράς κατά τη μεταφραστική
διαδικασία μπορεί να γίνει κατανοητή υπό το πρίσμα της εννοιολογικής προσέγγισης.
Όπως αναφέρει η ίδια (ό.π: 1256), α) η μετάφραση ‘sensu stricto’ (translation ‘sensu
stricto’) αντιστοιχεί ουσιαστικά, στην απόδοση τόσο του θέματος (πεδίου στόχος)
όσο και του οχήματος (πεδίου πηγή) της γλώσσας πηγής στη γλώσσα στόχο, β) η
υποκατάσταση (substitution) αφορά την αντικατάσταση του οχήματος (πεδίου πηγή)
της γλώσσας πηγής με διαφορετικό όχημα (πεδίο πηγή) στη γλώσσα στόχο και
περίπου το ίδιο θέμα (πεδίο στόχος) και γ) η παράφραση (paraphrase) δεν είναι τίποτε
άλλο από την απόδοση μιας μεταφοράς στη γλώσσα πηγή με μη μεταφορική έκφραση
στη γλώσσα στόχο. Κατά την παρουσίαση των μη εννοιολογικών μεταφραστικών
προσεγγίσεων παρατηρήσαμε ότι οι κατηγοριοποιήσεις των Newmark (1980) και
Toury (1995) συγκλίνουν σε πολλά σημεία με αυτήν του van den Broeck (1981) και
κατά συνέπεια, με την αντίστοιχη εννοιολογική της ερμηνεία από την Schäffner
(2004: 1256), όπως φαίνεται σχηματικά παρακάτω:

Μεταφραστικές τεχνικές απόδοσης της μεταφοράς
Νewmark (1980)
Κατά λέξη μετάφραση

Αντικατάσταση της
μεταφοράς με την
αντίστοιχη
επικοινωνιακά εικόνα
στη γλώσσα στόχο

Van den Broeck
(1981)
μετάφραση ‘sensu
stricto’

υποκατάσταση

Toury (1995)
απόδοση της
μεταφοράς με την
«ίδια» μεταφορά
απόδοση της
μεταφοράς με
«διαφορετική»
μεταφορά

Εννοιολογική ερμηνεία των
μεταφραστικών τεχνικών απόδοσης
της μεταφοράς
Schäffner (2004)
απόδοση τόσο του θέματος (πεδίου
στόχος) όσο και του οχήματος (πεδίου
πηγή) της γλώσσας πηγής στη γλώσσα
στόχο
αντικατάσταση του οχήματος (πεδίου
πηγή) της γλώσσας πηγής με
διαφορετικό όχημα (πεδίο πηγή) στη
γλώσσα στόχο και περίπου το ίδιο θέμα
(πεδίο στόχος)
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Εξάλειψη της
μεταφοράς

παράφραση

Απόδοση της
μεταφοράς με μη
μεταφορικό τρόπο

απόδοση μιας μεταφοράς στη γλώσσα
πηγή με μη μεταφορική έκφραση στη
γλώσσα στόχο

Πίνακας 5.1: Αντιστοίχιση των μη εννοιολογικών μεταφρασεολογικών προσεγγίσεων
του μεταφορικού ρητορικού σχήματος (Newmark 1980, Toury 1995 και van den
Broeck 1981) με την εννοιολογική προσέγγισης της Schäffner (2004).
Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές προσεγγίσεις της απόδοσης της μεταφοράς στο
πλαίσιο των παλαιότερων θεωριών για τη μετάφραση (Newmark 1980, van den
Broeck 1981 και Toury 1995), καθώς επίσης τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που
έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν (Kovëcses 2005 και Schäffner 2004), επιχειρούμε
παρακάτω μία κατηγοριοποίηση των τεχνικών απόδοσης της εννοιολογικής
μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων, εστιάζοντας
κυρίως στην περιγραφή των προσαρμοστικών τεχνικών που επιλέγονται, χωρίς να
επιδιώκουμε την υπόδειξη συγκεκριμένων προσαρμοστικών μεθόδων. Μέσα από
αυτήν την περιγραφική ανάλυση επιδιώκουμε να επαληθεύσουμε την πρώτη υπόθεση
έρευνας, όπως τη διατυπώσαμε σε προηγούμενη υποενότητα (υποενότητα 5.4):
α) η υιοθέτηση μίας γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του φαινομένου της
μεταφοράς θα επιτρέψει την βαθύτερη κατανόηση του τρόπου απόδοσης του
μεταφορικού νοήματος.
Επίσης, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν επαρκεί η υιοθέτηση
μίας γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του φαινομένου της μεταφοράς
μεμονωμένα, για την ανάδειξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του κοινού στο
οποίο απευθύνεται ο εκάστοτε δικτυακός τόπος, καθώς και του ιδεολογικού πλαισίου
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο σχεδιασμός και η επιχώρια προσαρμογή των διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω προβληματισμό αμφισβητείται η επάρκεια

μίας

περιγραφικής εννοιολογικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των
προσαρμοστικών τεχνικών που επιλέγονται και του ιδεολογικοπολιτισμικού πλαισίου
μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η επιχώρια προσαρμογή. Κατά την άποψή μας,
καθίσταται αναγκαία η υποστήριξη της γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης του
φαινομένου της μεταφοράς από τη Θεωρία της Συνάφειας, η οποία επιτρέπει την
κατανόηση του τρόπου ερμηνείας του μεταφορικού νοήματος από τον αποδέκτη,
συσχετίζοντας το με το ιδεολογικοπολιτισμικό περικείμενο που πλαισιώνει τη
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συνολική διαδικασία. Ο συγκεκριμένος προβληματισμός μας έχει οδηγήσει στη
διατύπωση μίας δεύτερης υπόθεσης, την οποία θα εξετάσουμε μετά την ολοκλήρωση
της παρουσίασης των τρόπων απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
5.1. Τρόποι απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
Η απόδοση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή
εταιρικών δικτυακών τόπων δεν αποτελεί πάντοτε εύκολη υπόθεση για τον ειδικό της
επιχώριας προσαρμογής, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σχήμα λόγου είναι ιδιαίτερα
πολιτισμικά φορτισμένο και γίνεται αντιληπτό με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται. Επιπροσθέτως, η επιλογή της χρήσης του
σχήματος της μεταφοράς δεν είναι τυχαία, αλλά καθορίζεται από την επικοινωνιακή
της λειτουργία, η οποία ενδεχομένως να διαφοροποιείται κατά το πέρασμα από το ένα
επιχώριο στο άλλο. Έτσι, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής βρίσκεται πάντοτε
αντιμέτωπος με το δίλημμα διατήρησης ή μη διατήρησης ή ακόμη και προσθήκης της
εννοιολογικής μεταφοράς, όπως διαπιστώνουμε και από την κατηγοριοποίηση των
τεχνικών απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς που ακολουθεί.

5.1.1. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Όταν επιλέγεται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής η διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς παρατηρούμε ότι αυτή είναι σε κάποιες περιπτώσεις πλήρης
ενώ σε άλλες περιπτώσεις διακρίνονται κάποιες αλλαγές στην μεταφορική έκφραση με
την οποία αυτή πραγματώνεται.

5.1.1.1. Πλήρης διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς

Στην κατηγορία της πλήρους διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς μπορούμε να
διακρίνουμε τις τεχνικές της κυριολεκτικής μετάφρασης και της αυτούσιας απόδοσης
της μεταφορικής έκφρασης.

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

5.1.1.1.1. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με κυριολεκτική

μετάφραση της μεταφορικής έκφρασης
Η τεχνική της κυριολεκτικής μετάφρασης της μεταφορικής έκφρασης αντιστοιχεί στον
τύπο απόδοσης της μεταφοράς με την «ίδια» μεταφορά του Toury (1995), όπου
σύμφωνα με την Schäffner (2004), τόσο το πεδίο πηγή όσο και το πεδίο στόχος της
εννοιολογικής μεταφοράς της γλώσσας πηγής αποδίδονται και στη γλώσσα στόχο.

1) α) the tyre to keep going after a puncture. (EN)
(το ελαστικό που συνεχίζει να πηγαίνει και μετά από ένα σκάσιμο.)

le pneu qui roule même après une crevaison. (FR)
(το ελαστικό που κυλάει ακόμη και μετά από ένα σκάσιμο.)

το ελαστικό που συνεχίζει και αφού έχει κλατάρει. (EL)

β) confident cornering. (ΕΝ)
(σίγουρες στροφές.)

σίγουρες στροφές. (ΕL)
(www.goodyear.com)

2) le capital soleil. (FR)
(το κεφάλαιο ήλιος.)

το κεφάλαιο ήλιος. (EL)
(www.vichy.com)
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3) Bienvenue sur le site Michelin France. (FR)
(Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Γαλλίας.)

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Ελλάδος. (EL)
(www.michelin.com)
4) World of Sony. (EN)
(Κόσμος της Sony.)

Le Monde de Sony.(FR)
(Ο Κόσμος της Sony.)

Ο κόσμος της Sony. (EL)
(www.sony.com)

Στα παραδείγματα 1α (the tyre to keep going after a puncture (EN), le pneu qui roule
même après une crevaison (FR), το ελαστικό που συνεχίζει και αφού έχει κλατάρει
(EL)) και 1β (confident cornering (EN), σίγουρες στροφές (EL)) παρατηρούμε ότι οι
εννοιολογικές μεταφορές της προσωποποίησης (1α) ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΨΥΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ και 1β) ΟΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΨΥΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ)
διατηρούνται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή μέσα από μεταφορικές εκφράσεις,
όπου τα πεδία πηγή (ΕΜΨΥΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ) και στόχος (ΕΛΑΣΤΙΚΟ και
ΣΤΡΟΦΕΣ) παραμένουν τα ίδια. Το ίδιο παρατηρούμε και στα παραδείγματα 2 (le
capital soleil (FR), το κεφάλαιο ήλιος (EL)), 3 (Bienvenue sur le site Michelin France
(FR), Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Ελλάδος (EL)) και 4 (World of Sony
(EN), Le Monde de Sony (FR), Ο κόσμος της Sony (EL)), όπου οι εννοιολογικές
μεταφορές που διατηρούνται είναι αντίστοιχα Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ, Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ και Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αν
και δεν διαπιστώνεται κάποια συστηματικότητα αναφορικά με τους τύπους των
προϊόντων, όπου εντοπίζεται η διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς μέσω της
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κυριολεκτικής

απόδοσης

της

μεταφορικής

έκφρασης,

η

συγκεκριμένη

προσαρμοστική τεχνική φαίνεται να υιοθετείται κυρίως στο σλόγκαν και στο
καλωσόρισμα του δικτυακού τόπου.

5.1.1.1.2.

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με αυτούσια

απόδοση της μεταφορικής έκφρασης



Αυτούσια απόδοση της μεταφορικής έκφρασης στην ελληνική και
γαλλική γλωσσική εκδοχή

Σε πολλές περιπτώσεις επιχώρια προσαρμοσμένων δικτυακών τόπων παρατηρούμε
ότι, όχι μόνο διατηρείται η ίδια εννοιολογική μεταφορά, αλλά και η γλωσσική της
πραγμάτωση σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές και με το ίδιο γραφολογικό σύστημα.

5) better work, better life. (EN)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)

better work, better life. (FR)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)

better work, better life. (EL)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)
(www.adecco.com)
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6) Power and productivity for a better world. (EN)
(Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο.)

Power and productivity for a better world. (FR)
(Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο.)

Power and productivity for a better world. (EL)
(Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο.)
(www.abb.com)

7) ideas for life. (EN)
(ιδέες για ζωή.)

ideas for life. (FR)
(ιδέες για ζωή.)

ideas for life. (EL)
(ιδέες για ζωή.)
(www.panasonic.com)

8) At the heart of the Image. (EN)
(Στην καρδιά της Εικόνας.)

At the heart of the Image. (FR)
(Στην καρδιά της Εικόνας.)

At the heart of the Image. (EL)
(Στην καρδιά της Εικόνας.)
(www.nikon.com)
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Και στα τέσσερα παραδείγματα που παραθέτουμε η διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς εντοπίζεται στο σλόγκαν του δικτυακού τόπου και είναι αξιοσημείωτο ότι,
ενώ στην ελληνική γλωσσική εκδοχή του κάθε δικτυακού τόπου όλα τα υπόλοιπα
γλωσσικά στοιχεία μεταφράζονται, το σλόγκαν αποδίδεται αυτούσιο διατηρώντας την
αγγλική γραφολογία, η οποία διαφέρει πλήρως από την ελληνική. Επίσης,
διαπιστώνουμε πως το ίδιο ισχύει και για τη γαλλική γλωσσική εκδοχή, όπου ναι μεν
το γαλλικό γραφολογικό σύστημα συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το αγγλικό, δεν
παύει ωστόσο, να παραμένει το νόημα της αγγλικής μεταφορικής έκφρασης μη
κατανοητό από μέρος του γαλλικού κοινού. Οι τύποι των εταιρειών στους οποίους
εντοπίζονται παραδείγματα αυτούσιας απόδοσης της μεταφορικής έκφρασης και στις
τρεις γλωσσικές εκδοχές δεν παρουσιάζουν κάποια συστηματικότητα, καθώς η
συγκεκριμένη τεχνική φαίνεται να αποτελεί μέρος της προωθητικής στρατηγικής
πολλών διεθνών εταιρειών, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν μία σταθερή
παγκόσμια εικόνα. Εξάλλου, όπως έχει προαναφερθεί, η αγγλική γλώσσα
χρησιμοποιείται συχνά ως εικονικό στοιχείο το οποίο προσδίδει μία αίσθηση
διεθνισμού και παγκόσμιας εμβέλειας στον δικτυακό τόπο της εταιρείας όπου
εντοπίζεται.


Αυτούσια απόδοση της μεταφορικής έκφρασης μόνο στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή

Πολύ συχνά, η επιλογή αυτούσιας διατήρησης της μεταφορικής έκφρασης
περιορίζεται μόνο στην ελληνική γλωσσική εκδοχή:
9) Iron Man Returns
Become a Master Cloud Operative and join Iron Man to save Stark Expo
Be a hero now. (EN)
(Ο Iron Man Επιστρέφει
Γίνετε Master Cloud Operative και συναντείστε τον Ιron Man για να σώσετε το Stark
Expo
Γίνετε ένας ήρωας τώρα.)
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Devenez ‘Master Cloud Operative’ et rejoignez Iron Man pour sauver Stark Expo
Soyez un héros dès maintenant. (FR)
(Γίνετε ‘Master Cloud Operative’ και συναντείστε τον Ιron Man για να σώσετε το
Stark Expo
Γίνετε ένας ήρωας από τώρα.)

Iron Man Returns
Become a Master Cloud Operative and join Iron Man to save Stark Expo
Be a hero now.

(EL)

(Ο Iron Man Επιστρέφει
Γίνετε Master Cloud Operative και συναντείστε τον Ιron Man για να σώσετε το Stark
Expo
Γίνετε ένας ήρωας τώρα.)

(www.oracle.com)

10) We innovate Healthcare. (EN)
(Καινοτομούμε στη φροντίδα της Υγείας.)

Nous innovons la santé. (FR)
(Καινοτομούμε στην υγεία.)

We innovate Healthcare. (EL)
(Καινοτομούμε στη φροντίδα της Υγείας.)
(www.roche.com)

11) Good food, Good Life. (EN)
(Καλό φαγητό, Καλή Ζωή.)

Ensemble mieux manger, mieux vivre. (FR)
(Μαζί τρώμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα.)
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Good food, Good Life. (EL)
(Καλό φαγητό, Καλή Ζωή.)
(www. nestlé.com)

12) SKATE, One soul, two identities. (EN)
(SKATE, Μία ψυχή, δύο ταυτότητες.)

Skate, Une âme, deux identities. (FR)
(Skate, Μία ψυχή, δύο ταυτότητες.)

SKATE, One soul, two identities. (EL)
(SKATE, Μία ψυχή, δύο ταυτότητες.)
(www.pegperego.com)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου η ίδια εννοιολογική μεταφορά αποδίδεται με
γαλλική μεταφορική έκφραση στη γαλλική γλωσσική εκδοχή και με αυτούσια
απόδοση της αγγλικής στην ελληνική γλωσσική εκδοχή η εταιρεία είναι είτε
γαλλική/ελβετική είτε μη αγγλική/αμερικάνικη. Κάποιες φορές, παραταύτα, η ίδια
προσαρμοστική τεχνική εντοπίζεται και σε αμερικάνικες εταιρείες. Αξιοσημείωτο
είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ακόμη και κατά την επιχώρια προσαρμογή γαλλικών
δικτυακών τόπων επιλέγεται η αυτούσια απόδοση της αγγλικής μεταφορικής
έκφρασης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή και όχι της γαλλικής ή μίας γλώσσας που
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η γλώσσα πηγή. Κάτι τέτοιο οφείλεται κυρίως στον
συμβολισμό που φέρει η αγγλική γλώσσα και δεν συσχετίζεται με την χώρα
προέλευσης της εταιρείας.

5.1.1.2. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες
αλλαγές
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Στην κατηγορία της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες
αλλαγές διακρίνουμε τις τεχνικές της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς και
διαφοροποίησης της μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο βαθμού εμπλοκής του δέκτη και
παρουσίας του ομιλητή, διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλης
επέκτασής

της,

διατήρησης

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

και

παράλληλης

αντικατάστασης των δομικών συστατικών της, διατήρησης της εννοιολογικής
μεταφοράς και προσθήκης δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς και διατήρησης της
πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς και διαφοροποίησης της δευτερεύουσας.

Διατήρηση
της
εννοιολογικής
μεταφοράς
με
διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο βαθμού
εμπλοκής του δέκτη και παρουσίας του ομιλητή
5.1.1.2.1.

Πολύ συχνά, ενώ η γενικότερη εννοιολογική μεταφορά παραμένει ίδια σε όλες τις
γλωσσικές εκδοχές και το μεταφορικό νόημα που εκφράζεται γλωσσικά σε αυτές
συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό, παρατηρείται διαφοροποίηση στο βαθμό εμπλοκής του
αποδέκτη, καθώς και στο βαθμό παρουσίας του ομιλητή στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή.

13) Toujours là pour moi. (FR)
(Πάντα εκεί για εμένα.)

Σίγουρα δίπλα σας. (EL)
(www.groupama.com)
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14) L’ Innovation 3M pour faciliter la vie. (FR)
(Η Καινοτομία 3M για να διευκολύνει τη ζωή.)

Η καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη. (EL)
(www.3m.com)
15) Working for a healthier world. (EN)
(Δουλεύοντας για έναν υγιέστερο κόσμο.)

Μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο. (EL)
(www.pfizer.com)
16) redefining / standards. (ΕΝ)
(επανακαθορίζοντας/ τα δεδομένα.)

αλλάζουμε / τα δεδομένα. (EL)
(www.axa.com)
17) Breathe new life into the next era. (EN)
(Εμφυσήστε καινούρια ζωή στην επόμενη εποχή.)

Donnez un nouveau souffle à l’ère qui vient. (FR)
(Δώστε νέα πνοή στην εποχή που έρχεται.)

Καλωσήρθατε. Ελάτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. (EL)
(www.hitachi.com)

Εξετάζοντας τα ανωτέρω παραδείγματα υπό το πρίσμα της εννοιολογικής
προσέγγισης, διαπιστώνουμε ότι οι λεξικογραμματικές αλλαγές που εντοπίζονται στο
επίπεδο της μεταφορικής έκφρασης (προσθήκη ή αντικατάσταση αντωνυμιών
(παραδείγματα 13 και 14), προσθήκη επιθέτων και ρημάτων (παραδείγματα 15 και 16)
ή ακόμη και πλήρης διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης (παράδειγμα 17)), αν
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και δεν επηρεάζουν το μεταφορικό νόημα, επιφέρουν μία τροποποίηση στη σχέση
αλληλεπίδρασης που δημιουργείται μεταξύ του συντάκτη του δικτυακού τόπου και
του χρήστη του.
Στο παράδειγμα 13 (Toujours là pour moi (ΕΝ), Σίγουρα δίπλα σας (ΕL)),
παρά την κοινή εννοιολογική μεταφορά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ που εντοπίζεται
και στις δύο γλωσσικές εκδοχές, οι μεταφορικές εκφράσεις με τις οποίες
πραγματώνεται παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Η αντικατάσταση της
προσωπικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου moi (εμένα) της γαλλικής γλωσσικής
εκδοχής με την προσωπική αντωνυμία δευτέρου προσώπου σας στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή φαίνεται, εξαρχής, να μειώνει το βαθμό ταύτισης του αποδέκτη του
μηνύματος με την προωθούμενη εταιρεία. Ωστόσο, μία τέτοια επιλογή καθιστά πιο
εμφανή την παρουσία του ομιλητή, ο οποίος φαίνεται να απευθύνεται άμεσα στον
αποδέκτη του μηνύματος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπλοκή του στην
επικοινωνιακή διαδικασία και να δημιουργείται μία αίσθηση οικειότητας με την
εταιρεία.
Στα παραδείγματα 14 (L’ Innovation 3M pour faciliter la vie (FR), Η
καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη (EL)), 15 (Working for a healthier
world (EN), Μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο (EL)) και 16 (redefining / standards (EN),
αλλάζουμε / τα δεδομένα (EL)), όπου οι εννοιολογικές μεταφορές που διατηρούνται
είναι αντίστοιχα Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ, Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ, παρατηρούμε
κάποιες διαφοροποιήσεις στις ελληνικές μεταφορικές εκφράσεις που συνίστανται
στην προσθήκη της κτητικής αντωνυμίας μας, του επιθέτου μαζί και στην
αντικατάσταση της μετοχής redefining (επανακαθορίζοντας) με το ρήμα πρώτου
πληθυντικού αλλάζουμε. Αυτές οι επιλογές μπορούν να θεωρηθούν σκόπιμες, καθώς
μέσω αυτών ο συντάκτης, όχι μόνο κάνει πιο αισθητή τη δική του παρουσία, αλλά
ταυτόχρονα ταυτίζεται με τον χρήστη του δικτυακού τόπου δημιουργώντας με αυτόν
τον τρόπο μία οικειότερη σχέση μαζί του. Παράλληλα, μέσα από τις συγκεκριμένες
λεξικογραμματικές επιλογές ο συντάκτης φαίνεται να απευθύνεται έμμεσα στον
χρήστη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή ο βαθμός
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο.
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Στο τελευταίο παράδειγμα που παραθέτουμε (Breathe new life into the next
era (EN), Donnez un nouveau souffle à l’ère qui vient (FR), Καλωσήρθατε. Ελάτε να
κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα (EL)), σύμφωνα με τις μη εννοιολογικές
μεταφραστικές προσεγγίσεις, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι μεταφορές που
εντοπίζονται στην αγγλική και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή αποδίδονται με μη
μεταφορικό τρόπο (Toury, 1995) κατά το πέρασμα προς την ελληνική. Ωστόσο, βάσει
της εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου, οι φράσεις Καλωσήρθατε και Ελάτε
να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα στην ελληνική γλωσσική εκδοχή μπορούν να
θεωρηθούν ως οι γλωσσικές πραγματώσεις των εννοιολογικών μεταφορών Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ και H
ETAΙΡΕΙΑ/Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ αντίστοιχα. Επίσης, διαφορετικές είναι και οι μεταφορικές εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται στην αγγλική και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή καθώς η έκφραση
Breathe new life into the next era (εμφυσήστε καινούρια ζωή στην επόμενη εποχή)
γίνεται Donnez un nouveau souffle à l’ ère qui vient (δώστε νέα πνοή στην εποχή που
έρχεται) αντίστοιχα. Ωστόσο, στην αγγλική και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή μπορεί
να γίνει εύκολα αντιληπτή η ομοιότητα της λανθάνουσας εννοιολογικής μεταφοράς Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ, η οποία δεν
φαίνεται να συγκλίνει με τις εννοιολογικές μεταφορές που ανακαλούν οι μεταφορικές
εκφράσεις του ελληνικού δικτυακού τόπου. Εξετάζοντας προσεκτικότερα την
ελληνική μεταφορική έκφραση διαπιστώνουμε πως, παρά την πλήρη διαφοροποίησή
της, μπορεί να συσχετιστεί με τις προηγούμενες, καθώς όλες μπορούν να υπαχθούν
στην εννοιολογική μεταφορά ομπρέλα Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Ωστόσο, αυτό που τις διακρίνει είναι ο διαφορετικός βαθμός
αλληλεπίδρασης που δημιουργείται μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του
δικτυακού τόπου μέσω της πλήρους διαφοροποίησης της ελληνικής γλωσσικής
έκφρασης. Πιο αναλυτικά, ενώ στην αγγλική και τη γαλλική γλωσσική εκδοχή ο
χρήστης προσκαλείται να συμμετάσχει σε κάποια μορφή δράσης, τα ρήματα breathe
και donnez είναι καθαρά ενεργητικά και διατηρούν μία απόσταση μεταξύ των δύο
εμπλεκόμενων μερών της επικοινωνίας. Αντιθέτως, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή
η επιλογή των ρημάτων καλωσήρθατε και ελάτε υποβοηθά τον συντάκτη να
προσεγγίσει περισσότερο τον χρήστη του δικτυακού τόπου και να δημιουργήσει μία
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σχέση εγγύτητας μαζί του.

5.1.1.2.2. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
επέκτασή της
Ορισμένες φορές διαπιστώνουμε ότι, ενώ η βασική εννοιολογική μεταφορά
παραμένει ίδια στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής επιλέγει την επέκτασή της, επεξηγώντας ή προσθέτοντας κάποια
στοιχεία μέσω της διατύπωσης της μεταφορικής έκφρασης:

18) Lafarge’s cement activities in the UK focused on its main priorities, including safety,
innovation and sustainability. (EN)
(Οι δραστηριότητες της Lafarge για το τσιμέντο στο Η.Β εστιάστηκαν στις βασικές
προτεραιότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της καινοτομίας και της
αειφορίας.)

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί
τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Κοινωνική πρόοδος, προστασία του
περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για
την επιτυχή λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.
(EL)
(www.lafarge.com)

19) ‘Abbott, a promise for life.’ (EN)
(Αbbott, μία υπόσχεση για ζωή.)

Abbott, une Promesse pour la vie. (FR)
(Αbbott, μία υπόσχεση για ζωή.)

Ο διαβήτης απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του
‘Abbott, a promise for life.’

(EL)

(www.abbott.com)
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20) Welcome to Mercedes-Benz UK. (EN)
(Καλωσήλθατε στη Mercedes-Benz του Η.Β.)

Kαλώς ήλθατε στον κόσμο της Mercedes-Benz. (EL)
(www.mercedes-benz.com)

Στο παράδειγμα 18 (Lafarge’s cement activities in the UK focused on its main
priorities, including safety, innovation and sustainability (EN), Η δέσμευσή μας στην
αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες. Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός
στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μιας
σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον (EL)) παρατηρούμε ότι η
εννοιολογική μεταφορά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ διατηρείται και στην
αγγλική και στην ελληνική γλωσσική εκδοχή. Ωστόσο, ο όρος sustainability
(αειφορία) που εκφράζει την αειφορία στον αγγλικό δικτυακό τόπο αποδίδεται για το
ελληνικό κοινό ως αειφόρος ανάπτυξη/αειφόρο μέλλον με αποτέλεσμα να επεκτείνεται
η έννοια της αειφορίας μέσω των εννοιών ανάπτυξη και μέλλον. Επιπροσθέτως, οι
εκφράσεις κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις
τοπικές κοινωνίες λειτουργούν επεξηγηματικά ως προς την έννοια αειφόρο μέλλον,
γεγονός που οδηγεί στην επέκταση του συνολικού μεταφορικού νοήματος στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή.
Η τεχνική επέκτασης της κοινής εννοιολογικής μεταφοράς γίνεται εμφανής
και στο παράδειγμα 19 (‘Abbott, a promise for life’ (EN), Abbott, une Promesse pour
la vie (FR), Ο διαβήτης απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του, ‘Abbott, a promise
for life’ (EL)), όπου διαπιστώνουμε ότι, ενώ το αγγλικό σλόγκαν ‘Abbott, a promise
for life’ (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ) μεταφράζεται κυριολεκτικά στη
γαλλική γλωσσική εκδοχή και αποδίδεται αυτούσιο στην ελληνική, στη δεύτερη
περίπτωση προστίθεται και η επεξήγησή του μέσω των εκφωνημάτων Ο διαβήτης
απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του. Έτσι, στην ελληνική απόδοση, το πεδίο πηγή
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ επεξηγείται εννοιολογικά ως προστασία από το διαβήτη, με
αποτέλεσμα να επεκτείνεται το συνολικό μεταφορικό νόημα.
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Μία ακόμη περίπτωση επέκτασης της εννοιολογικής μεταφοράς εντοπίζεται
στο παράδειγμα 20 (Welcome to Mercedes-Benz UK (EN), Kαλώς ήλθατε στον κόσμο
της Mercedes-Benz (EL)). Στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, αν και αποδίδεται
κυριολεκτικά το καλωσόρισμα στο δικτυακό τόπο της εταιρείας και διατηρείται η
εννοιολογική μεταφορά Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, με
την προσθήκη της εμπρόθετης φράσης στον κόσμο της Mercedes-Benz το πεδίο πηγή
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ διευρύνεται και το σύνολο του μεταφορικού νοήματος
επεκτείνεται.

5.1.1.2.3. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της
Η αλλαγή των δομικών συστατικών μίας εννοιολογικής μεταφοράς στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων συνίσταται στην αντικατάσταση του όρου
που εκφράζει την έννοια του πεδίου πηγή ή/και στόχος με όρους, είτε λιγότερο, είτε
περισσότερο συγκεκριμένους, οι οποίοι εκφράζουν ανοιχτά τις εννοιολογικές
αντιστοιχίες. Μέσα από τις αλλαγές στα δομικά συστατικά της εννοιολογικής
μεταφοράς προκύπτει συχνά διαφοροποίηση στο βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ του
χρήστη και του συντάκτη του δικτυακού τόπου.

21) La mission d’ Unilever? Être source de Vitalité au quotidian. (FR)
(Η αποστολή της Unilever; Να είναι πηγή Ζωτικότητας κάθε ημέρα.)

Νιώθω καλά, φαίνομαι καλά και απολαμβάνω τη ζωή στο έπακρο. (EL)
(www.unilever.com)

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

Στο εν λόγω παράδειγμα, η αντικατάσταση του πεδίου πηγή Vitalité (ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ)
της εννοιολογικής μεταφοράς Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, από
τους όρους νιώθω καλά, φαίνομαι καλά και απολαμβάνω τη ζωή στο έπακρο στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή, αποτελεί μία περίπτωση αντικατάστασης των δομικών
συστατικών του βασικού εννοιολογικού σχήματος με γλωσσικές εκφράσεις που
δηλώνουν ανοιχτά τις εννοιολογικές αντιστοιχίες (Schäffner 2004: 1267). Η
συγκεκριμένη επιλογή του έλληνα ειδικού της επιχώριας προσαρμογής δεν φαίνεται
να είναι τυχαία, καθώς μία τέτοιου είδους αλλαγή επιφέρει μεγαλύτερο βαθμό
αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη του δικτυακού τόπου και του συντάκτη, ο οποίος
στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι είναι η ίδια η εταιρεία. Μέσα από τη
διατύπωση εκφράσεων που επιτρέπουν τη χρήση του πρώτου προσώπου ενικού,
έναντι της ουσιαστικοποιημένης έκφρασης source de Vitalité (πηγή ζωτικότητας),
επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός εμπλοκής και εγγύτητας του αποδέκτη με την
εταιρεία. Επιπροσθέτως, οι γλωσσικές εκφράσεις που επιλέγονται για την ελληνική
γλωσσική εκδοχή είναι πιο συγκεκριμένες σε σχέση με τον γενικότερο όρο Vitalité
(ζωτικότητα), με αποτέλεσμα να εκφράζονται πιο ανοιχτά τα οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει ο χρήστης από την εταιρεία.
Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις, όπου η αλλαγή των δομικών
συστατικών του βασικού εννοιολογικού σχήματος επιφέρει μικρότερο βαθμό
αλληλεπίδρασης μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του δικτυακού τόπου.

22) Be inspired, Be rewarded, Be yourself… Be Kraft. (EN)
(Εμπνευστείτε…Ανταμειφθείτε…Γίνετε ο εαυτός σας.. Γίνετε Kraft.)

Θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας; (EL)
(www.kraft.com)

Η εννοιολογική μεταφορά που φαίνεται να διατηρείται και στις δύο γλωσσικές
εκδοχές θα μπορούσε να διατυπωθεί ως Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΣΧΗ (της οποίας
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μέλος μπορεί να γίνει ο κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου). Ωστόσο, παρατηρούμε
ότι η έννοια του ανήκειν πραγματώνεται γλωσσικά στην αγγλική εκδοχή υπό τη
γραμματική μορφή της προστακτικής έγκλισης Be inspired, Be rewarded, Be yourself,
Be Kraft, κάτι που στην ελληνική εκδοχή αντικαθίσταται από τη γραμματική μορφή
της ευθείας ερώτησης Θέλετε να γίνετε μέλη της ομάδας; Μέσω της συγκεκριμένης
αλλαγής, αν και επιτυγχάνεται η διατήρηση της εμπλοκής του δέκτη στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή, παρατηρείται μείωση του βαθμού ταύτισης του χρήστη με την
εταιρεία. Η αντικατάσταση της έκφρασης Be yourself… Be Kraft (Γίνετε ο εαυτός
σας… Γίνετε Kraft), η οποία ταυτίζει τον ίδιο το χρήστη με την εταιρεία, από την
λεκτική μονάδα ομάδα, δημιουργεί μία αίσθηση αποστασιοποίησης από την εταιρεία,
η οποία παραμένει κάτι ξεχωριστό από τον ίδιο το χρήστη.

23) We stand by you. (EN)
(Στεκόμαστε δίπλα σας/σου.)

On est là pour vous aider. (FR)
(Είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε.)

Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή. (EL)

(www.sgcib.com)

Μείωση του βαθμού αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του συντάκτη του
δικτυακού τόπου κατόπιν αλλαγής των δομικών συστατικών του βασικού
εννοιολογικού σχήματος εντοπίζουμε και στο παράδειγμα 23 (We stand by you (EN) ,
On est là pour vous aider (FR), Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή). Ας
δούμε όμως, αρχικά, ποια είναι η εννοιολογική μεταφορά που διατηρείται και στις
τρεις γλωσσικές εκδοχές. Εκ πρώτης όψεως, η επιλογή της ελληνικής μεταφορικής
έκφρασης δημιουργεί την εντύπωση πλήρους αλλαγής της εννοιολογικής μεταφοράς
καθώς η αγγλική και γαλλική μεταφορική έκφραση ανακαλούν την εννοιολογική
μεταφορά Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ενώ η ελληνική παραπέμπει στην
εννοιολογική μεταφορά Η ΚΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ. Εξετάζοντας
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προσεκτικότερα τις δύο εννοιολογικές μεταφορές (Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ και
Η ΚΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ) που λανθάνουν των μεταφορικών
εκφράσεων και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές, μπορούμε να διακρίνουμε ότι και οι
δύο εκφράζουν διαφορετικές πλευρές της γενικότερης εννοιολογικής μεταφοράς Η
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ. Η αλλαγή των δομικών συστατικών του βασικού
εννοιολογικού σχήματος Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ συνίσταται στην
αντικατάσταση των προσωπικών αντωνυμιών we/on (εμείς) με την απρόσωπη
έκφραση μια καλύτερη τράπεζα, καθώς και των ρηματικών εκφράσεων που
απευθύνονται άμεσα στον αποδέκτη stand by you /pour vous aider (στεκόμαστε δίπλα
σας/για να σας βοηθήσουμε) με την ουσιαστικοποιημένη έκφραση για μια καλύτερη
ζωή. Μέσα από την αντικατάσταση των προσωπικών αντωνυμιών we/on (εμείς) με
μία απρόσωπη έκφραση (μια καλύτερη τράπεζα) χάνεται η παρουσία του ομιλητή
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή. Αντίστοιχα, η επιλογή της ουσιαστικοποιημένης
έκφρασης για μια καλύτερη ζωή έναντι των ρηματικών εκφράσεων stand by you /pour
vous aider (στεκόμαστε δίπλα σας/για να σας βοηθήσουμε) που απευθύνονται άμεσα
στον αποδέκτη, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του βαθμού εμπλοκής αυτού.
Δεν εκλείπουν και περιπτώσεις, όπου ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ του
χρήστη και του συντάκτη του δικτυακού τόπου δεν επηρεάζεται παρά την αλλαγή των
δομικών συστατικών της βασικής εννοιολογικής μεταφοράς.

24) Nouveau Fiat Doblò: Family ready. (FR)
(Νέο Fiat Doblò: Έτοιμο για οικογένεια.)

Νέο Fiat Doblò: η ευρυχωρία στα ιταλικά.

(EL)
(www.fiat.com)

25) The Audi Q7 season.
(H εποχή Audi Q7.)

Νέο Audi Q7 3.6 FS/Quattro. To νέο ορόσημο.

(www.audi.com)
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Στα παραδείγματα 24 (Nouveau Fiat Doblò: Family ready (EN), Νέο Fiat Doblò: η
ευρυχωρία στα ιταλικά (EL)) και 25 (The Audi Q7 season (EN), Νέο Audi Q7 3.6
FS/Quattro. To νέο ορόσημο (EL)) οι εννοιολογικές μεταφορές ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ και ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ αντίστοιχα, τροποποιούνται ως
προς τη γλωσσική πραγμάτωση των πεδίων πηγή από τα οποία αποτελούνται. Έτσι, η
έννοια ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ εκφράζεται στην γαλλική γλωσσική εκδοχή ως Family ready
(έτοιμο για οικογένεια), καθώς η ευρυχωρία αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου ένα
αυτοκίνητο να θεωρηθεί κατάλληλο για μία οικογένεια, ενώ στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή η συγκεκριμένη έννοια εκφράζεται με τον ταυτόσημο όρο ευρυχωρία. Κάτι
τέτοιο δεν επιφέρει διαφορά στον βαθμό αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του
συντάκτη του δικτυακού τόπου, καθώς και οι δύο όροι παραμένουν ουδέτεροι ως
προς τον χρήστη και περιορίζονται στη μετάδοση της λογικής πληροφορίας που
αφορά στην λειτουργικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος. Μία διαφορά μεταξύ των
δύο γλωσσικών εκδοχών, που αξίζει να σημειώσουμε, συνίσταται στην έμφαση της
ιταλικής προέλευσης του προϊόντος που διακρίνεται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή
μέσω της εμπρόθετης έκφρασης στα ιταλικά, κάτι που τονίζει έμμεσα το γεγονός ότι ο
συγκεκριμένος δικτυακός τόπος απευθύνεται σε μη ιταλικό κοινό και δημιουργεί μια
αίσθηση κοινής εθνικότητας προς τους έλληνες χρήστες.
Στο παράδειγμα 25 αντίστοιχα, η «ιστορικότητα» του προϊόντος εκφράζεται
με διαφορετικό τρόπο στις δύο γλωσσικές εκδοχές, λόγω της αλλαγής των δομικών
συστατικών της εννοιολογικής μεταφοράς ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ. Μέσω της
φράσης Q7 season (εποχή Q7) το προωθούμενο προϊόν παρουσιάζεται στην αγγλική
γλωσσική εκδοχή ως ένα φαινόμενο που αφήνει εποχή, ενώ στην ελληνική εκδοχή
επιλέγεται ο πιο συγκεκριμένος όρος ορόσημο ο οποίος αναδεικνύει μία από τις
πιθανές εννοιολογικές αντιστοιχίες της ιστορικότητας που ανακαλεί ο πρώτος όρος.
Και πάλι, ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του
δικτυακού τόπου δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες αλλαγές.

5.1.1.2.4.

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και προσθήκη
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δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς
Πολύ συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο να διατηρείται στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή η ίδια εννοιολογική μεταφορά με την αγγλική ή/και τη γαλλική και
παράλληλα να προστίθεται μία δεύτερη εννοιολογική μεταφορά, η οποία εκλείπει
στις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές.

26) ‘créateur d’ automobiles.’ (FR)
(‘δημιουργός αυτοκινήτων.’)

Eφευρέτες και δημιουργοί. (EL)
(www.renault.com)

27) Plus beau, plus fin et encore plus performant.

(FR)

(Πιο ωραίο, πιο εκλεπτυσμένο και ακόμη πιο αποτελεσματικό.)

Με τη γοητεία του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδα. (EL)
(www.motorola.com)

28) Welcome to the decade of smart. ‘Making our planet smarter is in everyone’s
interest.’ (EN)
(Καλωσήλθατε στη δεκαετία των έξυπνων. ‘Το να κάνουμε τον πλανήτη μας
εξυπνότερο είναι προς το συμφέρον όλων.’)

Une planète plus interlligente. (FR)
(Ένας πλανήτης πιο ευφυής.)

Καινοτομία που βοηθά τον πλανήτη.

(EL)
(www.ibm.com)
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Στο παράδειγμα 26 (‘créateur d’automobiles’ (FR), Eφευρέτες και δημιουργοί (EL))
παρατηρούμε ότι στην ελληνική γλωσσική εκδοχή διατηρείται η εννοιολογική
μεταφορά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ στην οποία προστίθεται μία δεύτερη
εννοιολογική μεταφορά: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο παράδειγμα 27 (Plus beau, plus fin et
encore plus performant (FR), Με τη γοητεία του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδα (EL)),
όπου διαπιστώνουμε ότι και οι δύο μεταφορικές εκφράσεις πραγματώνουν γλωσσικά
την

εννοιολογική

μεταφορά

ΤΟ

ΠΡΟΪΟΝ

ΕΙΝΑΙ

ΓΟΗΤΕΙΑ

ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ. Ωστόσο, η μεταφορική έκφραση που έχει επιλεγεί για την
ελληνική γλωσσική εκδοχή φέρει ένα μυθικό φορτίο που οδηγεί στην ανάκληση μίας
επιπρόσθετης εννοιολογικής μεταφοράς: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ.
Τέλος, στο παράδειγμα 28 (Welcome to the decade of smart. ‘Making our
planet smarter is in everyone’s interest’ (EN), Une planète plus interlligente (FR),
Καινοτομία που βοηθά τον πλανήτη (EL)), τόσο στον αγγλικό, όσο και στο γαλλικό
δικτυακό τόπο, είναι ευδιάκριτη η χρήση της προσωποποίησης. Το εν λόγω
μεταφορικό σχήμα προσδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην άψυχη οντότητα του
πλανήτη χαρακτηρίζοντάς τον ως έξυπνο. Μέσα από την εννοιολογική προσέγγιση
της μεταφοράς, διαπιστώνουμε πως η ίδια προσωποποίηση διατηρείται και στον
ελληνικό δικτυακό τόπο.
Πιο συγκεκριμένα, και οι τρεις μεταφορικές εκφράσεις οδηγούν στην
ανάκληση της εννοιολογικής μεταφοράς Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Ωστόσο, αν και η γενική εννοιολογική μεταφορά (Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ) γίνεται ιδιαίτερα εμφανής δια μέσου των μεταφορικών εκφράσεων του
αγγλικού και γαλλικού δικτυακού τόπου, οι οποίες παραπέμπουν στην πιο
συγκεκριμένη

εννοιολογική

μεταφορά

Ο

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ

ΕΞΥΠΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΟ, δεν συμβαίνει το ίδιο και στον ελληνικό, διότι η μεταφορική έκφραση
που επιλέγεται έχει αφομοιωθεί σε τέτοιο βαθμό από τους χρήστες της γλώσσας που
δεν μπορεί να γίνει ευδιάκριτο το μεταφορικό της νόημα. Παραταύτα, η εννοιολογική
μεταφορά Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ενυπάρχει και στην ελληνική
μεταφορική έκφραση Καινοτομία που βοηθά τον πλανήτη καθώς η οντότητα πλανήτης
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συσχετίζεται με οντότητα που επιδέχεται βοηθείας, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε
έμψυχα όντα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε περαιτέρω, ότι στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή, όχι μόνο δεν απαλείφεται η μεταφορά, αλλά παρατηρείται και
προσθήκη μίας δεύτερης, μέσα από την προσωποποίηση της έννοιας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.
Η εννοιολογική μεταφορά που προστίθεται δημιουργεί έναν συσχετισμό μεταξύ της
έννοιας της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και του ΠΡΟΣΩΠΟΥ, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη
έννοια να συγκεκριμενοποιείται περαιτέρω ως πρόσωπο και να αποκτά ανθρώπινες
ιδιότητες και χαρακτηριστικά, έχοντας, έτσι, την ικανότητα να βοηθήσει κάποιο
αντικείμενο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη συγκεκριμένη
μεταφορική έκφραση η έννοια της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ταυτίζεται παράλληλα με τα
προϊόντα της εταιρείας, κάτι που εν τέλει οδηγεί στην προσωποποίηση των ίδιων των
προϊόντων.

5.1.1.2.5.

Διατήρηση της πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς και

διαφοροποίηση της δευτερεύουσας
Η τελευταία προσαρμοστική τεχνική που ενσωματώνεται στη γενικότερη κατηγορία
της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές μας οδηγεί σε
μία διάκριση μεταξύ πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς, εκ
των οποίων η πρώτη διατηρείται, ενώ η δεύτερη διαφοροποιείται.

29) All you need to fuel your passion for photography (EN)
(Όλα όσα χρειάζεστε/χρειάζεσαι για να εφοδιάσετε/εφοδιάσεις το πάθος σας/σου για
τη φωτογραφία.)

Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία. (EL)
(www.nikon.com)

Στο παράδειγμα 29 (All you need to fuel your passion for photography (EN), Αυτό
που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία(EL)) η πρωτεύουσα
εννοιολογική μεταφορά που πραγματώνεται μέσω των ανωτέρω μεταφορικών
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εκφράσεων μπορεί να διατυπωθεί ως Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΣ. Ωστόσο,
και στις δύο γλωσσικές εκδοχές ενυπάρχει μία δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά,
η οποία διαφοροποιείται στην κάθε περίπτωση. Έτσι, ενώ στην αγγλική γλωσσική
εκδοχή το ΠΑΘΟΣ για τη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ γίνεται αντιληπτό ως ΜΗΧΑΝΗ (ΤΟ
ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ), στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή θα λέγαμε ότι το ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΥ ΤΟ ΖΕΙΣ.

30) Release your music with Bluetooth Stereo. (EN)
(Απελευθερώστε/Απελευθέρωσε τη μουσική σας/σου με το Bluetooth Stereo.)

Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία
BRAVIA Theatre Mode.
(www.sony.com)

Η τεχνική της διατήρησης της πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς και
διαφοροποίησης της δευτερεύουσας εντοπίζεται και στο παράδειγμα 30 (Release your
music with Bluetooth Stereo (EN), Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο
σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία BRAVIA Theatre Mode (EL)). Στο εν λόγω παράδειγμα,
η διαγλωσσική μελέτη των δύο εκφωνημάτων υπό το πρίσμα των μη εννοιολογικών
μεταφραστικών προσεγγίσεων προς τη μεταφορά, θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι, αν και φαίνεται να υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των δύο
γλωσσικών αποδόσεων, οι διαφορές που εντοπίζονται είναι τόσες πολλές που θα
λέγαμε ότι πρόκειται για μία εκ νέου γλωσσική σύνταξη στα ελληνικά, με σκοπό να
προωθηθεί μέσω αυτής ένα διαφορετικό προϊόν από αυτό που προωθεί ο γαλλικός
δικτυακός τόπος. Ωστόσο, μέσω της εννοιολογικής μεταφραστικής προσέγγισης της
μεταφοράς μας δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουμε διαγλωσσικά τα δύο
εκφωνήματα ως τις γλωσσικές πραγματώσεις της ίδιας γενικής εννοιολογικής
μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι, λόγω της στρατηγικής μάρκετινγκ της εταιρείας,
προωθούνται δύο διαφορετικά προϊόντα στις δύο γλωσσικές εκδοχές του δικτυακού
τόπου. Έτσι, οι δύο μεταφορικές εκφράσεις Release your music with Bluetooth Stereo
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(Απελευθερώστε/Απελευθέρωσε τη μουσική σας/σου με το Bluetooth Stereo) και
Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία
BRAVIA Theatre Mode ανακαλούν στον χρήστη την κοινή πρωτεύουσα εννοιολογική
μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. Η
διαφορά που γίνεται αντιληπτή μεταξύ των δύο γλωσσικών εκδοχών θα μπορούσαμε
να πούμε ότι συνίσταται στη διαφοροποίηση της δευτερεύουσας εννοιολογικής
μεταφοράς που εντοπίζεται στον κάθε δικτυακό τόπο. Έτσι, ενώ στην αγγλική
γλωσσική εκδοχή η δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά που ανακαλείται είναι ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΕΙΝΑΙ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ,

η

ελληνική

μεταφορική έκφραση παραπέμπει στη δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. Παρά τη διαφοροποίηση
που επιβάλλεται σε επίπεδο δευτερεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς, λόγω
περικειμενικών παραγόντων, όπως είναι η στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας, η
πρωτεύουσα εννοιολογική μεταφορά διατηρείται. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι στον ελληνικό δικτυακό τόπο, ενδεχομένως, λόγω του είδους του
προϊόντος που προωθείται, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής αισθάνεται την
ανάγκη να προσδιορίσει τον τόπο, όπου ο χρήστης μπορεί να απελευθερώσει την
κινηματογραφική μαγεία, προκειμένου να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιότητες
του επιθέτου κινηματογραφική, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον στο χώρο του
κινηματογράφου, αλλά μπορούν να μεταφερθούν και στο ίδιο το σπίτι του
καταναλωτή. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη γαλλική εκδοχή, καθώς ένα από
τα πλεονεκτήματα του προϊόντος που προωθείται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο
αφορά στο γεγονός ότι επιτρέπει στον καταναλωτή να ακούει μουσική όπου κι αν
βρίσκεται. Επομένως, αν και το είδος των προϊόντων που προωθούνται στον κάθε
δικτυακό τόπο επιβάλλουν κάποιες γλωσσικές αλλαγές, το γενικότερο εννοιολογικό
σχήμα διατηρείται, υπενθυμίζοντάς μας ότι πρόκειται για τις δύο γλωσσικές εκδοχές
του ίδιου δικτυακού τόπου.
31) Homepage. (EN)
(Σελίδα εστία.)

page d’ accueil. (FR)
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(σελίδα υποδοχής.)

αρχική σελίδα. (EL)
(www.nikon.com)

Home. (ΕΝ)
(Εστία.)

Acceuil. (FR)
(Υποδοχή.)

Αρχική. (EL)
(www.nokia.com)

Κατά την μελέτη της απόδοσης της μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το μεταφορικό
σχήμα που εντοπίζεται στην ονομασία της αρχικής σελίδας ενός δικτυακού τόπου.
Έτσι, στον ελληνικό δικτυακό τόπο η πρώτη σελίδα με την οποία ερχόμαστε σε
επαφή και η οποία μας εισάγει στον δικτυακό τόπο ονομάζεται αρχική σελίδα, στο
γαλλικό δικτυακό τόπο συναντάμε τη φράση page d’ acceuil (σελίδα υποδοχής), ενώ
στον αγγλικό χρησιμοποιείται ο όρος homepage (σελίδα εστία). Σε κάποιες
περιπτώσεις, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα 32, η συγκεκριμένη οναματοδοσία
συναντάται με παράλειψη είτε του ουσιαστικού είτε του επιθετικού προσδιορισμού
(αρχική σελίδα/αρχική, page d’ acceuil (σελίδα υποδοχής)/accueil(υποδοχή),
homepage (σελίδα εστία)/home (εστία)) . Και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές της
έννοιας πρώτη σελίδα ενυπάρχει η πρωτεύουσα εννοιολογική μεταφορά Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ καθώς η χρήση του όρου σελίδα δημιουργεί
έναν συσχετισμό μεταξύ της έννοιας του ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (πεδίο στόχος) με
την έννοια του ΒΙΒΛΙΟΥ (πεδίο πηγή), το οποίο αποτελεί την πρωτότυπη έννοια που
αποτελείται από σελίδες. Ωστόσο, οι επιθετικοί προσδιορισμοί που επιλέγονται στον
κάθε δικτυακό τόπο ανακαλούν παράλληλα και κάποιες δευτερεύουσες εννοιολογικές
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μεταφορές οι οποίες διαφοροποιούνται από γλώσσα σε γλώσσα.
Ξεκινώντας από τον ελληνικό δικτυακό τόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με
τον επιθετικό προσδιορισμό αρχική δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ο δικτυακός
τόπος έχει μια αρχή κι ένα τέλος, όπως ακριβώς η έννοια ΒΙΒΛΙΟ, γεγονός που
ενισχύει την προϋπάρχουσα εννοιολογική μεταφορά Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΒΙΒΛΙΟ, με αποτέλεσμα η δευτερεύουσα και η πρωτεύουσα εννοιολογική μεταφορά
να αλληλοσυμπληρώνονται. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο αρχική η εννοιολογική
μεταφορά που προκύπτει στον ελληνικό δικτυακό τόπο είναι Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. Ωστόσο, δεν
συμβαίνει το ίδιο στον αγγλικό και γαλλικό δικτυακό τόπο, όπου η δευτερεύουσα
εννοιολογική μεταφορά που ανακαλείται διαφέρει από την πρωτεύουσα.
Στον αγγλικό δικτυακό τόπο, για παράδειγμα, η έννοια home (εστία)
δημιουργεί έναν συσχετισμό μεταξύ των εννοιών ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ και ΕΣΤΙΑ,
με αποτέλεσμα να προκύπτει η δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά Η ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Μέσα από
τη συγκεκριμένη εννοιολογική μεταφορά, παράλληλα με την έννοια ΒΙΒΛΙΟ, ο
δικτυακός τόπος συσχετίζεται και με την έννοια ΕΣΤΙΑ, αν και ο δεύτερος
συσχετισμός αφορά κυρίως στη διαδικασία πλοήγησης του χρήστη, ο οποίος θα έχει
πάντοτε μία ΕΣΤΙΑ για να επιστρέψει ανεξάρτητα από τις σελίδες που ενδεχομένως
έχει επισκεφθεί. Ενώ, λοιπόν, ο δικτυακός τόπος συσχετίζεται οντολογικά με ένα
ΒΙΒΛΙΟ η πρώτη του σελίδα λειτουργεί ως η ΕΣΤΙΑ του χρήστη.
Κάτι αντίστοιχο, συμβαίνει και στο γαλλικό δικτυακό τόπο, όπου επιλέγεται
ο επιθετικός προσδιορισμός d’ acceuil (υποδοχής), ο οποίος μπορεί να οδηγήσει
επίσης στην ανάκληση της εννοιολογικής μεταφοράς Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ωστόσο, θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι εδώ παρατηρείται αλλαγή των δομικών συστατικών του
εννοιολογικού σχήματος που συναντήσαμε στον αγγλικό δικτυακό τόπο με τη χρήση
μίας μεταφορικής έκφρασης η οποία δηλώνει ανοιχτά τις εννοιολογικές αντιστοιχίες.
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος υποδοχή αποτελεί ουσιαστικά μία από τις ιδιότητες που
μεταφέρονται από την έννοια ΕΣΤΙΑ στην έννοια ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και στη γαλλική εκδοχή αυτό εκφράζεται ρητά.

5.1.2. Μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Πολύ συχνά, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει να μη διατηρήσει την ίδια
εννοιολογική μεταφορά κατά το πέρασμα από το ένα επιχώριο στο άλλο. Οι τεχνικές
που διακρίνουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η διαφοροποίηση της
εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης, η
παράλειψη της εννοιολογικής μεταφοράς και η απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς.

5.1.2.1. Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη
διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης
Στο σύνολο των περιπτώσεων, όπου εντοπίζεται η τεχνική της διαφοροποίησης της
εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης, το
δομικό συστατικό της εννοιολογικής μεταφοράς που διαφοροποιείται είναι το πεδίο
πηγή ενώ το πεδίο στόχος διατηρείται.54
32) Borderless Networks
Accelerate business by delivering any media to any device, while reducing energy
costs and maintaining highly-secure access from anywhere. (ΕΝ)

(Δίκτυα Χωρίς Σύνορα
Επιταχύνετε την επιχείρηση διανέμοντας οποιαδήποτε μέσα σε οποιαδήποτε
συσκευή, μειώνοντας παράλληλα το κόστος ενέργειας και διατηρώντας πρόσβαση
υψηλής ασφάλειας από οπουδήποτε.)

54

Θα μπορούσαμε επομένως, να ταυτίσουμε τη συγκεκριμένη τεχνική με την τεχνική απόδοσης
της μεταφοράς με «διαφορετική» μεταφορά, όπως την ονομάζει ο Toury (1995), και η οποία θα
μπορούσε να ερμηνευθεί εννοιολογικά, σύμφωνα με την εννοιολογική ερμηνεία των λειτουργικών
μεταφραστικών προσεγγίσεων από την Schäffner (2004: 1256), ως η τεχνική της «αντικατάστασης του
οχήματος (πεδίου πηγή) της γλώσσας πηγής με διαφορετικό όχημα (πεδίο πηγή) στη γλώσσα στόχο και
περίπου το ίδιο θέμα (πεδίο στόχος)».
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Dynamisez
vos
activités
avec
les
réseaux
sans
frontières.
Tout type de support pour tout type de périphérique. Réduisez vos coûts énèrgétiques.
Offrez un accès trés sécurisé partout. (FR)
(Ενδυναμώστε τις δραστηριότητές σας με δίκτυα χωρίς σύνορα. Κάθε τύπος
υποστήριξης για κάθε τύπο περιφερειακού. Μειώστε το κόστος της ενέργειάς σας.
Προσφέρετε πολύ ασφαλή πρόσβαση παντού.)
Δημιουργήστε τα θεμέλια για το Internet Επόμενης Γενιάς
Το CRS-3 προσφέρει μεγαλύτερη από 12πλάσια ικανότητα διακίνησης δεδομένων.
(EL)
(www.cisco.com)
33) Your One Touch, Your Life. (EN)
(Το One Touch Σας/Σου, η Ζωή Σας/Σου.)

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των μετρητών One Touch. (EL)
(www.jnj.com)

34) Punto Evo: jouez l’évolution.

(FR)

(Punto Evo: παίξτε την εξέλιξη.)

Fiat Punto Evo: Ο μύθος συνεχίζεται.

(EL)
(www.fiat.com)

Εξετάζοντας τα ανωτέρω παραδείγματα μεταφοράς υπό το πρίσμα της γνωσιακής
προσέγγισης του φαινομένου διαπιστώνουμε την αλλαγή του πεδίου πηγής της
εννοιολογικής μεταφοράς κατά το πέρασμα από το ένα επιχώριο στο άλλο. Στο
παράδειγμα 32 (Borderless Networks (EN), Dynamisez vos activités avec les réseaux
sans frontiers (FR), Δημιουργήστε τα θεμέλια για το Internet Επόμενης Γενιάς (EL))
τόσο στην αγγλική όσο και στη γαλλική γλωσσική εκδοχή διακρίνουμε την
εννοιολογική μεταφορά ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ καθώς οι
επιθετικοί προσδιορισμοί Borderless (χωρίς σύνορα) και sans frontières (χωρίς
σύνορα) παραπέμπουν στην αντίληψη του διαδικτύου ως έννοιας που δεν γνωρίζει
σύνορα. Στην ελληνική γλωσσική εκδοχή το πεδίο πηγή της εννοιολογικής μεταφοράς
διαφοροποιείται, καθώς μέσω της μεταφορικής έκφρασης Δημιουργήστε τα θεμέλια
για το Internet Επόμενης Γενιάς η έννοια του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ συσχετίζεται, τόσο με
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την έννοια του ΚΤΙΡΙΟΥ, το οποίο είναι ένα φυσικό αντικείμενο που διαθέτει
θεμέλια, όσο και με την έννοια του ΕΜΨΥΧΟΥ ΟΝΤΟΣ, το οποίο εξελίσσεται βάσει
γενεών. Μέσω της διαφοροποίησης της ελληνικής μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο
πεδίου

πηγής

διαπιστώνουμε

πως

προκύπτουν

δύο

εντελώς

διαφορετικές

εννοιολογικές μεταφορές (ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΡΙΟ και ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΝΑΙ ΕΜΨΥΧΟ ΟΝ) σε σχέση με αυτήν που έχει επιλεγεί για τις άλλες δύο
γλωσσικές εκδοχές.
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς παρατηρούμε και στο
παράδειγμα 33 (Your One Touch, Your Life (EN), Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των
μετρητών One Touch (EL)) όπου η εννοιολογική μεταφορά που διακρίνεται στην
αγγλική γλωσσική εκδοχή ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ (Η) ΖΩΗ (ΣΑΣ/ΣΟΥ) αποδίδεται ως
ΤΟ

ΠΡΟΪΟΝ

ΕΙΝΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

μέσω

της

αντικατάστασης της έκφρασης your life (ζωή σας/σου) που παραπέμπει στην έννοια
της ΖΩΗΣ από την έκφραση κόσμος των μετρητών One Touch που παραπέμπει σε μία
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, την οποία υπόσχεται η εν λόγω προώθηση.
Διαπιστώνουμε και πάλι ότι η διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
οφείλεται στην αντικατάσταση του πεδίου πηγής της γλώσσας πηγής από ένα άλλο
πεδίο πηγή στη γλώσσα στόχο, ενώ το πεδίο στόχος παραμένει ίδιο και στις δύο
γλωσσικές εκδοχές.
Αντίστοιχη διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς εντοπίζεται και στο
παράδειγμα 34 (Punto Evo: jouez l’évolution (FR), Fiat Punto Evo: Ο μύθος
συνεχίζεται (EL)), στο οποίο το πεδίο πηγή ΕΞΕΛΙΞΗ της γαλλικής γλωσσικής
εκδοχής αντικαθίσταται από το πεδίο πηγή ΜΥΘΟΣ στην αντίστοιχη ελληνική, ενώ
το πεδίο στόχος (Punto Evo) παραμένει σχεδόν ίδιο. Μέσα από αυτήν την
αντικατάσταση προκύπτει διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς που
εντοπίζεται στις δύο γλωσσικές εκδοχές, καθώς διαφοροποιείται ο τρόπος που γίνεται
αντιληπτό το προϊόν στην κάθε γλώσσα πολιτισμό. Ενώ στη γαλλική γλωσσική
εκδοχή ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ αντλεί χαρακτηριστικά από την έννοια της εξέλιξης (ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ), στην ελληνική γλωσσική εκδοχή ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ αποκτά
τις ιδιότητες της έννοιας ΜΥΘΟΣ (ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ).

5.1.2.2. Παράλειψη της εννοιολογικής μεταφοράς
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Η προσαρμοστική τεχνική της παράλειψης της μεταφοράς εισήχθη για πρώτη φορά,
όπως έχουμε προαναφέρει (βλ. εισαγωγή τρίτου μέρους 0.5.1), από τον Toury (1995).
Ωστόσο, ο ίδιος όταν αναφέρεται στο ρητορικό σχήμα της μεταφοράς δεν φαίνεται να
έχει κατά νου τις ιδιαίτερες εννοιολογικές αντιστοιχίες που δημιουργούνται μέσω της
διατύπωσης της μεταφοράς. Θα πρέπει επομένως, να διευκρινίσουμε ότι, όταν μιλάμε
για παράλειψη της εννοιολογικής μεταφοράς, αναφερόμαστε στην παράλειψη, τόσο
του πεδίου πηγή, όσο και του πεδίου στόχος που την συναποτελούν.
35) Créateur de Solutions pour l’ Emploi.

(FR)

(Δημιουργός Λύσεων για την Εργασία.)

Ø

(EL)
(www.manpower.com)

36) Bringing materials to life. (EN)
(Φέρνοντας υλικά στη ζωή.)

Les matériaux au coeur de la vie. (FR)
(Τα υλικά στην καρδιά της ζωής.)

Ø

(EL)

(www.lafarge.com)

37) ‘Une nouvelle ère de l’ électricité: les réseaux électriques intelligents.’ (FR)
(Μία καινούρια εποχή του ηλεκτρισμού: τα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα.)
Ø

(EL)
(www.siemens.com)

38) See the future of photography. (EN)
(Δείτε/Δές το μέλλον της φωτογραφίας.)
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Découvrez l’ avenir de la photographie. (FR)
(Ανακαλύψτε το μέλλον της φωτογραφίας.)

Ø

(EL)
(www.canon.com)

Σε όλα τα παραδείγματα που παραθέτουμε διαπιστώνουμε ότι η εννοιολογική
μεταφορά που εντοπίζεται στην αγγλική ή γαλλική γλωσσική εκδοχή παραλείπεται
στο σύνολό της στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, αν και η απόδοσή της στο ελληνικό
επιχώριο δεν φαίνεται ότι θα αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα. Η επιλογή της
συγκεκριμένης τεχνικής ενδεχομένως να οφείλεται σε χρονικούς ή και οικονομικούς
περιορισμούς που δεν επιτρέπουν την επιχώρια προσαρμογή του συνόλου του
δικτυακού τόπου και επιβάλλουν την απόδοση μέρους του περιεχομένου.

5.1.2.3 Απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς
Η τεχνική απαλοιφής της εννοιολογικής μεταφοράς αντιστοιχεί στην τεχνική
«απόδοσης μιας μεταφοράς στη γλώσσα πηγή με μη μεταφορική έκφραση στη
γλώσσα στόχο» όπως την ονομάζει η Schäffner (2004: 1256), ερμηνεύοντας με
εννοιολογικούς όρους την τεχνική παράφρασης του van den Broeck (1981).
Θεωρούμε, ωστόσο, καταλληλότερη την επιλογή του όρου απαλοιφή καθώς
κατορθώνει να περιγράψει συνοπτικά και με μεγαλύτερη σαφήνεια την προσπάθεια
απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς με μη μεταφορικό τρόπο.

39) Bienvenue dans l’univers TUI. (FR)
(Καλωσήλθατε μέσα στον κόσμο της TUI.)
TUI HELLAS. (EL)
(www.tui.com)

40) Welcome to Total UK. (EN)
(Καλωσήλθατε στην Total του Η.Β.)
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Bienvenue chez Total. (FR)
(Καλωσήλθατε στην Total.)

Η Total στην Ελλάδα. (EL)
(www.total.com)

41) Découvrez le défilé des tendances lingerie. (FR)
(Ανακαλύψτε το σύνολο των τάσεων στα εσώρουχα.)

Web προσφορές. Δείτε τις εδώ. (EL)
(www.triumph.com)

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω παραδείγματα, σε όλες τις περιπτώσεις απαλοιφής
της εννοιολογικής μεταφοράς, αν και η μεταφορικότητα χάνεται, το γενικότερο νόημα
του εκφωνήματος αποδίδεται ικανοποιητικά και η επικοινωνία διατηρείται. Ωστόσο,
η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής οδηγεί σε αλλαγή του βαθμού αλληλεπίδρασης
μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του δικτυακού τόπου, καθώς στην πλειοψηφία
των

περιπτώσεων

η

απαλοιφή

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

επιφέρει

αποστασιοποίηση και μειώνει τη συναισθηματική απήχηση προς τον αποδέκτη.
Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει στα παραδείγματα 39 (Bienvenue dans
l’univers TUI (FR), TUI HELLAS (EL)) και 40 (Welcome to Total UK (EN),
Bienvenue chez Total (FR), Η Total στην Ελλάδα (EL)), όπου η επιλογή απόδοσης των
εννοιολογικών μεταφορών Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ και Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ με μη
μεταφορικό τρόπο στην ελληνική γλωσσική εκδοχή αφαιρεί από το γλωσσικό
εκφώνημα την ικανότητα προσέγγισης του χρήστη, δημιουργίας οικειότητας με αυτόν
και έξαψης της φαντασίας του. Επιπροσθέτως, η αντικατάσταση της προστακτικής
έγκλισης με ουσιαστικοποιημένες προτάσεις που προκύπτει σε επίπεδο έκφρασης
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μέσα από την απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς φαίνεται να αναιρεί την άμεση
εμπλοκή του αποδέκτη και να τον απομακρύνει από το προϊόν.
Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 41 (Découvrez le défilé des tendances lingerie
(FR), Web προσφορές. Δείτε τις εδώ (EL)), αν και διατηρείται η προστακτική έγκλιση,
η απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΤΟΠΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ μειώνει τη συναισθηματική απήχηση προς
τον αποδέκτη, καθώς χάνεται η μαγεία της αναζήτησης ως κίνητρο πλοήγησης στον
δικτυακό τόπο.

5.1.3 Προσθήκη εννοιολογικής μεταφοράς
Η τεχνική προσθήκης της μεταφοράς αποτελεί μία από τις δύο τεχνικές που έχει
προσθέσει ο Toury (1995) στις κατηγοριοποιήσεις των Newmark (1980) και van den
Broeck (1981), λαμβάνοντας ως αφετηρία το κείμενο στόχος. Θα πρέπει, ωστόσο, να
επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η συγκεκριμένη τεχνική
αποτελεί μία υπερκατηγορία στην οποία ενσωματώνονται, τόσο η εκ νέου δημιουργία
εννοιολογικής μεταφοράς, όσο και η μετατροπή της μη μεταφοράς σε εννοιολογική
μεταφορά, σε αντίθεση με τον ορισμό της από τον Toury (1995), σύμφωνα με τον
οποίο, στη συγκεκριμένη τεχνική συμπεριλαμβάνεται μόνο η πρώτη περίπτωση. Ο
λόγος που επιλέξαμε την ενσωμάτωση δύο διαφορετικών προσαρμοστικών τεχνικών
στη συγκεκριμένη κατηγορία συνίσταται στο γεγονός ότι ο όρος προσθήκη θεωρούμε
ότι παραπέμπει και στις δύο τεχνικές απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς.

5.1.3.1. Εκ νέου δημιουργία εννοιολογικής μεταφοράς
Στο υπό μελέτη δείγμα, πολύ συχνά, παρατηρούμε ότι ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής επιλέγει την τεχνική της εκ νέου δημιουργίας μίας εννοιολογικής
μεταφοράς στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν
υφίσταται στην αντίστοιχη αγγλική ή γαλλική.
42) Ø

(EN)
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Ø

(FR)

Epica. Μία διακριτική δήλωση, μια ισχυρή παρουσία. (EL)
(www.chevrolet.com)

43) Ø

(EN)

Ø

(FR)

Smart. Το νέο αστέρι της πόλης. (EL)
(www.smart.com)

44) Ø

(EN)

Ø

(FR)

Μοιραστείτε το όραμά σας στην καρδιά της εικόνας. (EL)

45) Ø

(EN)

Ø

(FR)

Η πιο απολαυστική απόδραση είναι ένα κλικ μακριά. (EL)

(www.nikon.com)

(www.nescafe.com)

Όπως διαφαίνεται στα παραδείγματα 42 (Ø, Ø, Epica. Μία διακριτική δήλωση, μια
ισχυρή παρουσία) και 43 (Ø, Ø, Smart. Το νέο αστέρι της πόλης) η επιλογή της
συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής ενδεχομένως να οφείλεται στη στρατηγική
μάρκετινγκ της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα/μοντέλα των
προϊόντων που προωθούνται στην κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Κάτι τέτοιο
δημιουργεί την ανάγκη παρουσίασης του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο στην κάθε
χώρα-πολιτισμό, προκειμένου να δοθεί η επιθυμητή έμφαση. Κάτι αντίστοιχο
φαίνεται να συμβαίνει και στα παραδείγματα 44 (Ø, Ø, Μοιραστείτε το όραμά σας
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στην καρδιά της εικόνας) και 45 (Ø, Ø, Η πιο απολαυστική απόδραση είναι ένα κλικ
μακριά), όπου οι ανάγκες προώθησης του προϊόντος στη συγκεκριμένη χώραπολιτισμό καθιστούν αναγκαία την προσέλκυση του κοινού με γλωσσικά μέσα όπως
είναι το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς.

5.1.3.2.

Μετατροπή μη μεταφοράς σε εννοιολογική μεταφορά

Ορισμένες φορές, η προσθήκη εννοιολογικής μεταφοράς συνίσταται στην μετατροπή
μίας μη μεταφοράς στη γλώσσα πηγή σε εννοιολογική μεταφορά στη γλώσσα στόχο.

46) Nippon Oil. Your choice of energy. (EN)
(Πετρέλαιο Nippon. Η δική σας/σου επιλογή ενέργειας.)

Πλανήτης ENEOS! Μάθετε για τα λιπαντικά. (EL)
(www.eneos.com)

47) About Toyota. (EN)
Ο κόσμος της Toyota. (EL)
(www.toyota.com)
48) La Maison Coloniale. (EN)
(Εταιρικό όνομα)

La Maison Coloniale.

(FR)

(Εταιρικό όνομα)

Ζήστε χωρίς σύνορα.

(EL)
(www.lamaisoncoloniale.com)

Διαπιστώνουμε από το σύνολο των περιπτώσεων όπου συναντάται η συγκεκριμένη
προσαρμοστική τεχνική μία τάση προσέλκυσης του ελληνικού κοινού μέσα από το
ρητορικό σχήμα της μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι τα γλωσσικά εκφωνήματα που
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επιλέγονται για τις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές παραμένουν μη μεταφορικά.
Ενδεχομένως, η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής να αντανακλά στην περίπτωση
των παραδειγμάτων 46 (Nippon Oil. Your choice of energy (EN), Πλανήτης ENEOS!
Μάθετε για τα λιπαντικά (EL)) και 48 (La Maison Coloniale (EN),

La Maison

Coloniale (FR), Ζήστε χωρίς σύνορα (EL)) την προωθητική στρατηγική δύο
εταιρείων, οι οποίες εισήχθησαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά και επιθυμούν να
προκαλέσουν τον χρήστη του δικτυακού τόπου να τις εξερευνήσει και να μάθει
περισσότερα γι’ αυτές. Ωστόσο, στο παράδειγμα 47 (About Toyota (EN), Ο κόσμος
της Toyota (EL)) η εταιρεία που προωθείται θεωρείται καθιερωμένη στην ελληνική
αγορά και δεν φαίνεται να απαιτεί διαφορετική γλωσσική προώθηση όσον αφορά στο
επιπεδο της στρατηγικής μάρκετινγκ από αυτήν που επιλέγεται για τον αγγλικό
δικτυακό τόπο. Ενδεχομένως, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής να επιλέγει την
τεχνική της προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς για την ελληνική γλωσσική
εκδοχή επιδιώκοντας να κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού,
το οποίο είναι πολύ πιθανό να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις πληροφορίες που
αφορούν στην ίδια την εταιρεία και όχι στα προϊόντα της.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προσαρμοστικών τεχνικών που
επιλέγονται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής για την απόδοση της
εννοιολογικής μεταφοράς σε επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές διακρίνουμε τρεις
βασικές κατηγορίες για την απόδοσή της: α) διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς,
β) μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και γ) προσθήκη εννοιολογικής
μεταφοράς. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κυριότερες προσαρμοστικές
τεχνικές που εντοπίζονται στις τρεις βασικές κατηγορίες απόδοσης της εννοιολογικής
μεταφοράς:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Εννοιολογική μεταφορά
Πλήρης
διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς

Μεταφορική
έκφραση
κυριολεκτική
μετάφραση
αυτούσια
απόδοση

Επίπεδα διαφοροποίησης της
μεταφορικής έκφρασης
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Διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς
Επέκταση της εννοιολογικής
μεταφοράς

διαφοροποίηση

βαθμός εμπλοκής του χρήστη
(λεξικογραμματικές αλλαγές)
παρουσία του ομιλητή
(λεξικογραμματικές αλλαγές)

διαφοροποίηση

επεξήγηση του πεδίου πηγή

διαφοροποίηση

αύξηση του βαθμού αλληλεπίδρασης
(λεξικογραμματικές αλλαγές:αύξηση του
βαθμού του συγκεκριμένου)
διατήρηση του βαθμού αλληλεπίδρασης
(διατήρηση του βαθμού του
συγκεκριμένου)
μείωση του βαθμού αλληλεπίδρασης
(λεξικογραμματικές αλλαγές:μείωση του
βαθμού του συγκεκριμένου)

Διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς
Διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς με
ενδεχόμενες
αλλαγές

Μη διατήρηση
της
εννοιολογικής
μεταφοράς

Προσθήκη
εννοιολογικής
μεταφοράς

Διαφοροποίηση
της
εννοιολογικής
μεταφοράς

Αντικατάσταση των δομικών
συστατικών της εννοιολογικής
μεταφοράς

Προσθήκη δεύτερης
εννοιολογικής μεταφοράς

διαφοροποίηση

Πρωτεύουσα
εννοιολογική
μεταφορά

Δευτερεύουσα
εννοιολογική
μεταφορά

διαφοροποίηση

αντικατάσταση λεκτικών μονάδων

Διατήρηση

Διαφοροποίηση

διαφοροποίηση

πεδίο πηγή

Παράλειψη

παράλειψη

Απαλοιφή

απαλοιφή

Εκ νέου
δημιουργία
εννοιολογικής
μεταφοράς

Δημιουργία εκ
του μη όντος

Μετατροπή μη
μεταφοράς σε
εννοιολογική
μεταφορά

προσθήκη λεκτικών μονάδων
αντικατάσταση λεκτικών μονάδων

Δημιουργία επί
τη βάσει μιας
μη
μεταφορικής
έκφρασης

Πίνακας 5.2: Συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών απόδοσης της εννοιολογικής
μεταφοράς
Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι οι επιλογές των ειδικών της επιχώριας
προσαρμογής αναφορικά με τον τρόπο απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
ποικίλουν και διαφοροποιούνται, είτε στο επίπεδο της ίδιας της εννοιολογικής
μεταφοράς, είτε στο επίπεδο της μεταφορικής έκφρασης μέσω της οποίας αυτή
παραγματώνεται γλωσσικά. Αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται χάρη στην επιλογή
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της εννοιολογικής προσέγγισης ως εργαλείου ανάλυσης των προσαρμοστικών
επιλογών κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων.
Υπό το πρίσμα της ευρύτερης γνωσιακής θεώρησης του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς φαίνεται να δίνεται στον ερευνητή η δυνατότητα ανάδειξης και
επεξήγησης των λεπτών διαφορών που εντοπίζονται στις διάφορες γλωσσικές
εκδοχές και βαθύτερης κατανόησης του τρόπου απόδοσης του φαινομένου, κάτι που
θα ήταν ακατόρθωτο μέσα από μία μη εννοιολογική μεταφραστική προσέγγιση.
Ωστόσο, όπως αναδεικνύεται και από την ανάλυση των παραδειγμάτων απόδοσης του
σχήματος της μεταφοράς, η συγκεκριμένη μεταφραστική προσέγγιση φαίνεται σε
πολλές περιπτώσεις να επιτρέπει μόνο την απλή περιγραφή του τρόπου απόδοσης της
εννοιολογικής μεταφοράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ιδεολογικοπολιτισμικό
περικείμενο μέσα στο οποίο λειτουργεί. Έτσι, ενώ η γνωσιακή μεταφραστική
προσέγγιση μας επιτρέπει να διακρίνουμε την πλήρη διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με κυριολεκτική απόδοση της μεταφορικής έκφρασης από τη διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς με διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης ή από τη
διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη επέκτασή της δεν μπορεί,
συχνά, να επεξηγήσει επαρκώς τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων
προσαρμοστικών τεχνικών και να τους συσχετίσει με τις πολιτισιμικές ιδιαιτερότητες
του κοινού, στο οποίο απευθύνεται ο κάθε δικτυακός τόπος, καθώς και με το
ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός λειτουργεί. Γενικότερα, η συγκεκριμένη
μεταφραστική προσέγγιση, αν και αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο, μεμονωμένα
αδυνατεί, σε πολλές περιπτώσεις, να ερμηνεύσει και να αναλύσει την προτρεπτική
λειτουργία του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η ίδια μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη σε συνδυασμό
με τη θεωρία της Συνάφειας των Sperber και Wilson (1995, 2004), καθώς υποθέτουμε
ότι μέσα από τον συγκερασμό και των δύο μπορεί να ληφθεί υπόψη το
ιδεολογικοπολιτισμικό περικείμενο του αποδέκτη και ο τρόπος που αυτό επηρεάζει,
τόσο την ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος, όσο και την επιλογή των
προσαρμοστικών τεχνικών από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής (2η υπόθεση
έρευνας, βλ. εισαγωγή τρίτου μέρους 0.4).
Παρακάτω, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της μεταφοράς στο κειμενικό
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είδος του δικτυακού τόπου υπό τη πρίσμα της θεωρίας της Συνάφειας, η οποία
έρχεται να συμπληρώσει την εννοιολογική προσέγγιση της μεταφοράς που αναπτύξαμε
παραπάνω και στη συνέχεια, ακολουθεί μία ανάλυση των διαφόρων τρόπων
απόδοσης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς βάσει των δύο θεωρητικών
προσεγγίσεων.

5.2. Το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς στο λόγο των εταιρικών
δικτυακών τόπων υπό το πρίσμα της θεωρίας της Συνάφειας
Όπως πραναφέρθηκε (υποενότητα 5.3.1), η συνάφεια αποτελεί ένα από τα επιμέρους
αξιώματα που έχει προτείνει ο Grice (1961, 1989: 368-72) και τα οποία απαρτίζουν
την αρχή της συνεργασίας σε ένα συνομιλιακό περικείμενο. To συγκεκριμένο αξίωμα
απασχόλησε ιδιαίτερα τους Sperber και Wilson (1986), οι οποίοι βάσει αυτού
ανέπτυξαν μία ολόκληρη θεωρία, τη λεγόμενη θεωρία της Συνάφειας.
Ο βασικός ισχυρισμός της θεωρίας της Συνάφειας συνίσταται στο ότι οι
προσδοκίες συνάφειας που δημιουργεί ένα εκφώνημα είναι αρκετά ακριβείς και
προβλέψιμες, ώστε να καθοδηγήσουν τον αποδέκτη προς την κατανόηση του
νοήματος του ομιλητή (Wilson και Sperber 2002).55 Κάτι τέτοιο οφείλεται στο
γεγονός ότι η ανθρώπινη σκέψη τείνει να καθοδηγείται από τη μεγιστοποίηση της
συνάφειας των πληροφοριών (γνωστική αρχή της συνάφειας) (ό.π: 2002). Η καθολική
τάση μεγιστοποίησης της συνάφειας καθιστά δυνατή, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, την
πρόβλεψη και χειραγώγηση της νοητικής κατάστασης του κοινού μέσα από την
επιλογή συγκεκριμένων συναφών ερεθισμάτων, τα οποία είναι ικανά να
προσελκύσουν την προσοχή, να προκαλέσουν την ανάκληση συγκεκριμένων
υποθέσεων για το περικείμενο και να οδηγήσουν στο συμπέρασμα που επιθυμεί ο
ομιλητής (ό.π: 2002). Σύμφωνα με την επικοινωνιακή αρχή της συνάφειας, το κάθε
δεικτικό ερέθισμα φέρει την προϋπόθεση ότι είναι βέλτιστα συναφές, ότι δηλαδή α)
είναι αρκετά συναφές ώστε να αξίζει την προσπάθεια επεξεργασίας που θα
καταβάλλει ο δέκτης και β) είναι το πιο συναφές από όσα ερεθίσματα μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν βάσει των ικανοτήτων και προτιμήσεων του ομιλητή. Στην
περίπτωση της επικοινωνίας στο πλαίσιο των εταιρικών δικτυακών τόπων, ο
συντάκτης στην προσπάθειά του να επηρεάσει το γνωσιακό περιβάλλον του αποδέκτη
επιλέγει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, το οποίο μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μία
οπτική ή γλωσσική μεταφορά, καθώς και ένα συγκεκριμένο περικείμενο, για να
μεταδώσει το μήνυμά του και να δημιουργήσει ακριβείς και προβλέψιμες προσδοκίες
συνάφειας.
Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία της Συνάφειας, η επικοινωνία δεν είναι απλά
επαγωγική, αλλά δεικτική-επαγωγική (ostensive-inferential communication), καθώς o
ομιλητής καθιστά εμφανή την πρόθεσή του να επικοινωνήσει ένα συγκεκριμένο
μήνυμα/νόημα παρέχοντας ένα ερέθισμα, το οποίο επεξεργάζεται ο αποδέκτης για να
εξάγει το επιδιωκόμενο από τον ομιλητή νόημα (ό.π: 2002). Επομένως, η πρόθεση
του ομιλητή μπορεί να διακριθεί σε πληροφοριακή (informative intention) και
επικοινωνιακή (communicative intention).
Η πληροφοριακή πρόθεση συνίσταται στην πρόθεση του ομιλητή να ενημερώσει
το κοινό για κάτι, ενώ η επικοινωνιακή πρόθεση αναφέρεται στην πρόθεση του
ομιλητή να ενημερώσει το κοινό για την πληροφοριακή του πρόθεση. Σύμφωνα με
τους Wilson και Sperber (2002), η κατανόηση επιτυγχάνεται, όταν εκπληρώνεται η
επικοινωνιακή πρόθεση, δηλαδή, όταν το κοινό αναγνωρίσει την πληροφοριακή
πρόθεση του ομιλητή. Επομένως, στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας, ο
σχεδιαστής του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα δεικτικά
ερεθίσματα, προκειμένου να καταστήσει έκδηλη στο κοινό την πληροφοριακή του
πρόθεση σχετικά με τα προωθούμενα προϊόντα, καθώς το κοινό, βάσει του
γνωσιακού του περικειμένου, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την
πληροφοριακή του πρόθεση.
Λόγω του ότι ο βασικός σκοπός ενός δικτυακού τόπου ενδεχομένως να είναι το να
πείσει τους χρήστες να αγοράσουν το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται,
επιδιώκεται συνήθως από τον σχεδιαστή του δικτυακού τόπου η δημιουργία μιας
σειράς υποθέσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προωθούνται. Προκειμένου να πείσει το κοινό, ο σχεδιαστής του δικτυακού τόπου
χρησιμοποιεί συχνά ως δεικτικό ερέθισμα μεταφορικά σχήματα λόγου, καθώς και
οπτικές μεταφορές Επομένως, η χρήση της μεταφοράς στο πλαίσιο ενός δικτυακού
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τόπου καθιστά έκδηλη στον χρήστη την πληροφοριακή πρόθεση του ομιλητή σχετικά
με το προωθούμενο προϊόν και θα λέγαμε ότι είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενη η
εμφάνισή της στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Όπως αναφέρουν οι Sperber και
Wilson, οι μεταφορές (καθώς και άλλα μεταφορικά σχήματα) ερμηνεύονται ως
κυριολεκτικά εκφωνήματα. Αυτό το σχήμα λόγου προκύπτει εκ φύσεως από τη
συνάφεια και οδηγεί σε περισσότερες συνεπαγωγές σε σχέση με τις κυριολεκτικές
εκφράσεις (στις Evans και Green 2006: 459). Μέσα από τη χρήση της μεταφοράς σε
εταιρικούς δικτυακούς τόπους, ο ομιλητής κατορθώνει να περάσει στον χρήστη
διάφορα υπονοήματα, περισσότερο ή λιγότερο ισχυρά, αναφορικά με τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προωθήσει και με αυτόν τον τρόπο, ανταμείβει την
προσπάθεια του χρήστη για εύρεση πληροφοριών βέλτιστης δυνατούς συνάφειας.
Κατά τους Sperber και Wilson (1995: 236), «όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των εν
δυνάμει υπονοημάτων, καθώς και όσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του αποδέκτη για
την κατανόησή της […], τόσο πιο δημιουργική θεωρείται η μεταφορά».
Επιπροσθέτως, οι ίδιοι αναφέρουν ότι η συνάφεια μπορεί να οριστεί ως «η από
κοινού λειτουργία του «αποτελέσματος» και της «προσπάθειας» μεταξύ του ομιλητή
και του αποδέκτη κατά την επικοινωνιακή διαδικασία» (Sperber και Wilson 1986:
119). Δηλαδή, η συνάφεια ενός ερεθίσματος μπορεί να αξιολογηθεί
α) βάσει του κατά πόσο τα γνωστικά αποτελέσματα που
προκύπτουν επηρεάζουν τον τρόπο που το άτομο αναπαριστά τον
κόσμο και
β) βάσει του βαθμού προσπάθειας που καταβάλλει το άτομο για
την επεξεργασία του ερεθίσματος.
Επομένως, ένα δεικτικό ερέθισμα καθίσταται βέλτιστα συναφές, όταν με την
ελάχιστη δυνατή προσπάθεια επεξεργασίας επιτυγχάνονται τα περισσότερα γνωστικά
αποτελέσματα.
Το πιο σημαντικό γνωστικό αποτέλεσμα μετά από την επεξεργασία ενός
ερεθίσματος μέσα σε ένα περικείμενο είναι η περικειμενική υπονόηση, δηλαδή ένα
συμπέρασμα που εξάγεται, βάσει, τόσο του δεικτικού ερεθίσματος, όσο και του
περικειμένου. Ο διαχωρισμός μεταξύ ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων (strong
and weak implicatures) αναδεικνύει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους ένα
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εκφώνημα μπορεί να επιτύχει συνάφεια.56 Άλλα εκφωνήματα πετυχαίνουν τη
συνάφεια με ισχυρά υπονοήματα και άλλα με αδύναμα. Όσο πιο ανοιχτά εκφράζεται
ένα μήνυμα, όπως για παράδειγμα το ισχυρό υπονόημα της μεταφοράς, τόσο
περισσότερο ο ίδιος ο ομιλητής, ο σχεδιαστής του δικτυακού τόπου, είναι υπεύθυνος
για την μετάδοσή του στον αποδέκτη, το χρήστη του δικτυακού τόπου (ό.π: 119).
Ωστόσο, η προώθηση μίας εταιρείας δεν μπορεί να βασιστεί στην εξαγωγή μόνο των
ισχυρών υπονοημάτων, τα οποία θα μπορούσε να εκφράσει ανοιχτά ο δημιουργός,
επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό συνάφειας με το κοινό μέσα από την
ελαχιστοποίηση της προσπάθειας που θα έπρεπε αυτό να καταβάλλει. Επομένως, το
κοινό συμπεραίνει ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής έχει την πρόθεση να
εκφράσει κάτι παραπάνω μέσα από το συγκεκριμένο μεταφορικό δεικτικό ερέθισμα,
με αποτέλεσμα να μπαίνει σε μία διαδικασία προσπάθειας εξαγωγής των πιο
αδύναμων υπονοημάτων. Όσο πιο πολλά αδύναμα υπονοήματα φέρει ένα μήνυμα,
τόσο περισσότερο η ερμηνεία του επαφίεται στον αποδέκτη και όσο μεγαλύτερος
είναι ο βαθμός επίδρασης του μηνύματος σε αυτόν, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο
βαθμός συνάφειας (ό.π: 119).
Παραταύτα, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η εξαγωγή των
αδύναμων υπονοημάτων είναι πολλές φορές υποκειμενική, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει στην εξαγωγή διαφορετικών υπονοημάτων από διαφορετικούς χρήστες. Η
συνάφεια, κατά τους Sperber και Wilson (1986: 142), δεν μπορεί να είναι ποτέ
αντικειμενική, καθώς δεν μπορεί παρά να αφορά μεμονωμένα άτομα. Ο ίδιος ο
αποδέκτης αποφασίζει για τις περικειμενικές υποθέσεις που θα ενεργοποιήσει,
ανάλογα με το γνωσιακό του υπόβαθρο και διαμορφώνει τη δική του κατανόηση του
νοήματος, η οποία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από την ερμηνεία άλλων
ατόμων. Αντιθέτως, τα ισχυρά υπονοήματα εξάγονται από τον κάθε χρήστη και είναι
αυτά που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μεταφορά αναδεικνύεται ως ένα δεικτικό ερέθισμα
με μεγάλο βαθμό συνάφειας στo πλαίσιo προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
Μία πρόταση αποτελεί
α) ισχυρό υπονόημα, όταν η ίδια επαρκεί για να φτάσουμε σε μία ερμηνεία που ικανοποιεί τις
προσδοκίες συνάφειας που δημιουργεί το ίδιο το εκφώνημα και
β) αδύναμο υπονόημα, όταν υποβοηθάει στο σχηματισμό μία ερμηνείας που είναι συναφής,
σύμφωνα με τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά δεν είναι η ίδια ουσιώδης, λόγω του ότι το
εκφώνημα οδηγεί σε μία σειρά παρόμοιων πιθανών υπονοημάτων, το καθένα από τα οποία θα
αρκούσε.
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εταιρικών δικτυακών τόπων, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ρητορικό σχήμα
λειτουργεί κατεξοχήν στο επίπεδο των υπονοημάτων. Ωστοσο, θα πρέπει να
διευκρινίσουμε ότι στην παρούσα έρευνα θεωρούμε ότι η μεταφορά υπονοεί
αντιστοίχιση μεταξύ δύο εννοιών και όχι παρομοίωση μεταξύ δύο αντικειμένων.
Μία προσέγγιση της μετάφρασης υπό το πρίσμα της θεωρίας της Συνάφειας, έχει
γίνει από τον Gutt (2000a: 4), ο οποίος θεωρεί τη μετάφραση μοντέλο επικοινωνίας
που διαπερνά γλωσσικούς και πολιτισμικούς φραγμούς. Μέσα από μια τέτοια οπτική,
οι επιχώρια προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι μπορούν να θεωρηθούν ερεθίσματα που
δημιουργούν συγκεκριμένες προσδοκίες συνάφειας στο κοινό ανάλογα με το
γνωσιακό υπόβαθρο που φέρει ο καθένας. Όπως προαναφέρθηκε, η μεγιστοποίηση
της συνάφειας αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης σκέψης, γεγονός που
ενισχύει την υπόθεση ότι ο χρήστης ενός δικτυακού τόπου οδηγείται στην ερμηνεία
των γλωσσικών και οπτικών μεταφορών βάσει προσδοκιών συνάφειας που
προκύπτουν από την προσαρμογή του δικτυακού τόπου σε ένα συγκεκριμένο
επιχώριο.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι μέσα από την υιοθέτηση της θεωρίας της
Συνάφειας σε συνδυασμό με μία γνωσιακή μεταφραστική προσέγγισή της μεταφοράς,
μπορεί να καταστεί δυνατή η διαγλωσσική ερμηνεία του προτρεπτικού ρόλου της
μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων.

5.3. Η απόδοση της εννοιολογικής μεταφοράς ως μέσου προτροπής
του κοινού
Από την ανάλυση των στρατηγικών πειθούς που επιλέγονται σε επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους στο ελληνικό επιχώριο (βλ.κεφάλαιο 4) το
ρητορικό σχήμα της μεταφοράς αναδείχθηκε ως ένα από τα γλωσσικά μέσα πειθούς
που έχει στη διάθεσή του ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής, προκειμένου να
εντυπωσιάσει και ενδεχομένως να κατευθύνει το κοινό στόχος προς μία
συγκεκριμένη ενέργεια. Το συγκεκριμένο σχήμα λόγου εντάσσεται στην κατηγορία
των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη συναισθηματική προσέγγιση του
αποδέκτη, σε αντίθεση με αυτά που δίνουν έμφαση στην απλή μετάδοση της
πληροφορίας του μηνύματος. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα του πώς
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επιτυγχάνεται η πειθώς του αποδέκτη μέσα από το συγκεκριμένο ρητορικό σχήμα
διαγλωσσικά. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε αναλυτικά τις υποθέσεις έρευνας που
θεωρούμε ότι θα μας επιτρέψουν να διευρευνήσουμε το ανωτέρω ζήτημα καθώς και
τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

5.3.1 Υποθέσεις έρευνας και μεθοδολογία ανάλυσης του υπό μελέτη
υλικού
Η πρόθεση μας να εξετάσουμε διαγλωσσικά τον τρόπο με τον οποίο επιτελείται η
προτρεπτική λειτουργία του μεταφορικού ρητορικού σχήματος μας έκανε να
αναρωτηθούμε:


πώς συσχετίζεται το πολιτισμικό υπόβαθρο του χρήστη με την
κατανόηση του μεταφορικού νοήματος;



πώς συσχετίζεται η γνώση του ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο
οποίο λαμβάνει χώρα η επιχώρια προσαρμογή με την ερμηνεία
του μεταφορικού νοήματος;



πώς συσχετίζονται οι προσαρμοστικές τεχνικές του ρητορικού
σχήματος της μεταφοράς με το βαθμό συνάφειας του
μεταφορικού νοήματος, καθώς και με τις προτρεπτικές του
λειτουργίες (αλληλεπίδραση/οικειότητα, αξιολόγηση, μετάδοση
συναισθημάτων και δημιουργία υπερπραγματικότητας);

Λαμβάνοντας ως βασικό κριτήριο το βαθμό συνάφειας που φαίνεται να επιτυγχάνεται
στην κάθε γλωσσική εκδοχή μέσα από την επιλογή διαφορετικών τρόπων απόδοσης
του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς, θα επιδιώξουμε μία ομαδοποίηση των
τεχνικών απόδοσης του φαινομένου, μέσα από την οποία θα αναδυθούν, τόσο οι
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος, όσο και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο εκτυλίσσεται η διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής.
Για την κατηγοριοποίηση των τεχνικών απόδοσης της μεταφοράς, προκειμένου να
οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα αναλύσουμε παραδείγματα απόδοσης της
εννοιολογικής μεταφοράς σε διάφορες κατηγορίες προσαρμοστικών τεχνικών που
έχουν εντοπιστεί στο υπό μελέτη δείγμα, εξετάζοντας το βαθμό συνάφειας που
επιτυγχάνεται διαγλωσσικά. Ο βαθμός συνάφειας θα εκτιμηθεί βάσει των ισχυρών
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και αδύναμων υπονοημάτων που θεωρούμε ότι ανακαλούνται στον αποδέκτη
(γνωστικά αποτελέσματα), καθώς και του βαθμού προσπάθειας που χρειάζεται να
καταβάλλει ο αποδέκτης προκειμένου να τα εξάγει. Δεδομένου ότι μία από τις
βασικές λειτουργίες του σχήματος της μεταφοράς στο λόγο του δικτυακού τόπου
συνίσταται στην ικανότητά της να μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό μηνυμάτων με
λιγότερες

λέξεις

(περιληπτική

λειτουργία/εικονικότητα),

θεωρούμε

ότι

στο

συγκεκριμένο σχήμα λόγου ο βαθμός γνωστικών αποτελεσμάτων μπορεί να ταυτιστεί
με το βαθμό περιληπτικότητας/εικονικότητας που το χαρακτηρίζει.
Ο βαθμός συνάφειας δεν εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά συσχετίζεται με τον τρόπο
επίτευξης της προτρεπτικής λειτουργίας του σχήματος της μεταφοράς στην κάθε
κατηγορία προσαρμοστικών τεχνικών, βάσει των ρόλων που παίζει το συγκεκριμένο
ρητορικό σχήμα στον λόγο του δικτυακού τόπου (δημιουργία αλληλεπίδρασης /
οικειότητας, μετάδοση συναισθημάτων, δημιουργία υπερπραγματικότητας, έκφραση
αξιολόγησης). Οι ανωτέρω λειτουργίες του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς δεν
αποκλείουν

η

μία

την

άλλη,

καθώς

πολλές

φορές

συνυπάρχουν

και

αλληλοσυμπληρώνονται.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο χαρακτηρισμός του βαθμού συνάφειας
προκύπτει μέσα από τη διαγλωσσική σύγκριση και όχι βάσει αριθμητικών
μετρήσεων, καθώς η Θεωρία της Συνάφειας δεν παρέχει κάποιο μέσο μέτρησης της
νοητικής προσπάθειας ή του γνωστικού αποτελέσματος και θεωρεί ότι τέτοιου είδους
μετρήσεις δεν είναι διαθέσιμες για τις αυθόρμητες λειτουργίες του εγκεφάλου. Αν και
η περικειμενική υπονόηση μπορεί να μετρηθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ένταση
της υπονόησης και με το επίπεδο προσοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
θεωρία, η πραγματική ή αναμενόμενη συνάφεια δύο ερεθισμάτων μπορεί να
συγκριθεί.
Μέσα από τη συγκεκριμένη ανάλυση θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε τους
λόγους επιλογής της κάθε προσαρμοστικής τεχνικής με τον τρόπο ερμηνείας του
μεταφορικού νοήματος από το κοινό στόχος, το οποίο διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο
γνωσιακό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι στην
ανάλυση που ακολουθεί δεν θα εξετάσουμε τις τεχνικές παράλειψης, απαλοιφής και
προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς (εκ νέου δημιουργίας της εννοιολογικής
μεταφοράς και μετατροπής της μη μεταφοράς σε εννοιολογική μεταφορά), διότι η
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απουσία του δεικτικού-επαγωγικού ερεθίσματος της μεταφοράς σε μία από τις δύο
γλωσσικές εκδοχές που εξετάζονται δεν επιτρέπει τη διαγλωσσική μελέτη του βαθμού
συνάφειας αναφορικά με αυτήν. Αναφέρονται, ωστόσο, ως τεχνικές προσαρμογής της
εννοιολογικής μεταφοράς που επιλέγονται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής,
ο οποίος καταφεύγει σε αυτές για τους λόγους που αναλύονται κατά την παρουσίαση
της

κατηγοριοποίησης

των

συγκεκριμένων

προσαρμοστικών

τεχνικών

(βλ.

υποενότητα 5.1.2 και 5.1.3).

5.3.2. Βαθμός συνάφειας και τεχνικές απόδοσης της εννοιολογικής
μεταφοράς
Εξετάζοντας τον τρόπο απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς υπό το πρίσμα της
θεωρίας της Συνάφειας, παρατηρούμε ότι διακρίνονται δύο κατηγορίες αναφορικά με
το βαθμό συνάφειας των μεταφορικών εκφωνημάτων: α) διατήρηση του βαθμού
συνάφειας και β) αύξηση του βαθμού συνάφειας.

5.3.2.1 Διατήρηση του βαθμού συνάφειας
Όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις διατήρησης του βαθμού συνάφειας εννοούμε ότι,
τόσο ο βαθμός προσπάθειας που καταβάλλει ο δέκτης, προκειμένου να ερμηνεύσει το
μεταφορικό νόημα, όσο και τα γνωστικά αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από την
αποκωδικοποίησή του (υπονοήματα τα οποία εξάγονται από τον αποδέκτη και
επηρεάζουν την αναπαράσταση που έχει για τον κόσμο) είναι σχεδόν ίδια στις
γλωσσικές εκδοχές που εξετάζονται. Οι προσαρμοστικές τεχνικές στις οποίες
παρατηρείται διατήρηση του βαθμού συνάφειας του εκφωνήματος κατά το πέρασμα
προς την ελληνική γλωσσική εκδοχή ανήκουν κυρίως στην κατηγορία α) της
πλήρους διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς (διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με κυριολεκτική μετάφραση της μεταφορικής έκφρασης και αυτούσια
απόδοση της εννοιολογικής μεταφοράς) και β) της διατήρησης της εννοιολογικής
μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές (διατήρηση της πρωτεύουσας εννοιολογικής
μεταφοράς και παράλληλη διαφοροποίηση της δευτερεύουσας).

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

5.3.2.1.1. Πλήρης διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Στην εν λόγω κατηγορία οι τεχνικές, στις οποίες παρατηρείται διατήρηση του βαθμού
συνάφειας είναι οι ακόλουθες:

5.3.2.1.1.1 Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με κυριολεκτική
μετάφραση της μεταφορικής έκφρασης
Παρά το γεγονός ότι η μεταφορική έκφραση της εννοιολογικής μεταφοράς αποδίδεται
κυριολεκτικά στα ακόλουθα παραδείγματα, ο βαθμός συνάφειας που προκύπτει θα
μπορούσε να διαφέρει λόγω του ότι το ίδιο μεταφορικό νόημα μπορεί να ερμηνευθεί
διαφορετικά από χρήστες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ωστόσο, στο
δείγμα που εξετάζουμε η συγκεκριμένη προσαρμοστική τεχνική συνεπάγεται
διατήρηση του ίδιου βαθμού συνάφειας διαγλωσσικά.

1)

the tyre to keep going after a puncture. (EN)
(το ελαστικό που συνεχίζει να πηγαίνει και μετά από ένα σκάσιμο.)

le pneu qui roule même après une crevaison. (FR)
(το ελαστικό που κυλάει ακόμη και μετά από ένα σκάσιμο.)

το ελαστικό που συνεχίζει και αφού έχει κλατάρει. (EL)
(www.goodyear.com)

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις
Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

ΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΨΥΧΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
the tyre to keep going
after a puncture

le pneu qui roule même
après une crevaison

το ελαστικό που συνεχίζει
και αφού έχει κλατάρει

Τα ελαστικά μας έχουν αντοχή ακόμη και εάν κλατάρουν
i)Τα ελαστικά μας έχουν ανθρώπινες ιδιότητες
ii)Τα ελαστικά μας διαφέρουν από τα άλλα διότι είναι ικανά για το ακατόρθωτο
iii)Εάν καταναλώσετε τα ελαστικά μας δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα
iv)Tα ελαστικά μας είναι η καλύτερη επιλογή για το αυτοκίνητό σας
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αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση
+

++

++

Πίνακας 5.3

2) Bienvenue sur le site Michelin France. (FR)
(Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Γαλλίας.)

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Ελλάδος. (EL)

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις

Bienvenue sur le site Michelin France

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

(www.michelin.com)

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin
Ελλάδος

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της εταιρείας μας
i)Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο
ii)Είστε ευπρόσδεκτοι στο χώρο μας/στο δικτυακό μας τόπο
iii)Είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε το χώρο μας/το δικτυακό μας τόπο

αλληλεπίδραση/οικειότητα

+

+

μετάδοση συναισθημάτων

+

+

Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

Πίνακας 5.4

3) World of Sony. (EN)
(Κόσμος της Sony.)

Le Monde de Sony. (FR)
( O Κόσμος της Sony.)
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Ο κόσμος της Sony. (EL)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις
Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

(www.sony.com)

World of Sony

Le Monde de Sony

Ο κόσμος της Sony

Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος παρέχει πληροφορίες για την εταιρεία
i) Η εταιρεία μας είναι μία εναλλακτική πραγματικότητα
ii) Στον κόσμο της εταιρείας μας όλα είναι πιθανά
iii)Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο θα μεταφερθείτε σε έναν άλλο κόσμο

αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων

+

+

+

δημιουργία
υπερπραγματικότητας

+

+

+

αξιολόγηση

Πίνακας 5.5
Στα ανωτέρω παραδείγματα παρατηρούμε ότι τα υπονοήματα (ισχυρά και αδύναμα)
που ανακαλούνται βάσει της μεταφορικής έκφρασης, η οποία αποδίδεται
κυριολεκτικά, είναι ίδια σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα
γνωστικά αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από την επεξεργασία του νοήματος
είναι τα ίδια για τους αποδέκτες διαφορετικών γλωσσικών εκδοχών, ενώ το ίδιο
μπορούμε να συμπεράνουμε και για το βαθμό προσπάθειας που θα πρέπει οι ίδιοι να
καταβάλλουν, προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν το επιδιωκόμενο μεταφορικό
νόημα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα ύπαρξης διαφορών
σε ατομικό επίπεδο, καθώς ο κάθε χρήστης φέρει το δικό του ιδιαίτερο γνωσιακό
υπόβαθρο. Το γεγονός ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει να αποδώσει
κυριολεκτικά την μεταφορική έκφραση στο ελληνικό επιχώριο αποτελεί ένδειξη ότι η
ύπαρξη κοινής προϋπάρχουσας γνώσης, η οποία ενεργοποιείται κατά την επεξεργασία
του συγκεκριμένου μεταφορικού νοήματος, θεωρείται δεδομένη και στους τρεις
εξεταζόμενους πολιτισμούς.
Έτσι, στο παράδειγμα 1 (the tyre to keep going after a puncture (EN), le pneu
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qui roule même après une crevaison (FR), το ελαστικό που συνεχίζει και αφού έχει
κλατάρει (EL)) εξετάζοντας τα ισχυρά και αδύναμα υπονοήματα που ανακαλούνται
(βλ. πίνακα 5.3), διαπιστώνουμε ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής θεωρεί ότι
ο έλληνας χρήστης, όπως και οι άγγλοι και γάλλοι χρήστες, γνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά των έμψυχων όντων και μπορούν να αντιληφθούν την αντιστοίχιση
του προϊόντος (ελαστικό) με μία έμψυχη οντότητα, η οποία φαίνεται να έχει αντοχή.
Επίσης, δεδομένη θεωρείται από τους χρήστες και η γνώση ότι όταν προσδίδεται σε
ένα άψυχο αντικείμενο το έμψυχο χαρακτηριστικό της αντοχής, το αντικείμενο
διακρίνεται και αποκτά μία ανωτερότητα σε σχέση με τα άλλα του είδους του, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτό ως ικανό για επιτεύγματα πέραν των δυνατοτήτων του
(προτρεπτική τεχνική της αξιολόγησης).
Ωστόσο, διαπιστώνουμε μία μικρή διαφοροποίηση στο βαθμό προτρεπτικής
λειτουργίας του μεταφορικού σχήματος, καθώς στη γαλλική και ελληνική γλωσσική
εκδοχή αποδίδεται πιο έντονα ο βαθμός αξιολόγησης του προϊόντος μέσα από την
προσθήκη των συνδέσμων même après une crevaison και και αφού έχει κλατάρει.
Παρά τη διαφοροποίηση από την αγγλική εκδοχή αναφορικά με το βαθμό
αξιολόγησης, το γεγονός ότι μέσα από την κυριολεκτική απόδοση της μεταφορικής
έκφρασης ενεργοποιούνται παρόμοιες συνεπαγωγές και στους τρεις πολιτισμούς
φαίνεται να ενισχύει και να αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης
προσαρμοστικής τεχνικής.
Το ίδιο παρατηρούμε και στο παράδειγμα 2 (Bienvenue sur le site Michelin
France (FR), Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα Michelin Ελλάδος (EL) ), όπου φαίνεται
να λαμβάνεται υπόψη από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής η ύπαρξη κοινής
πολιτισμικής γνώσης και στις δύο γλωσσικές εκδοχές αναφορικά με την
επικοινωνιακή
προϋπάρχουσας

περίσταση
εμπειρίας

του

καλωσορίσματος.

(γνώση

της

Βάσει

επικοινωνιακής

της

κοινής

τους

περίστασης

του

καλωσορίσματος) οι χρήστες και των δύο πολιτισμών οδηγούνται σε ανάλογες
συνεπαγωγές, οι οποίες επιφέρουν θετικά συναισθήματα και δημιουργούν μία
αίσθηση οικειότητας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι τεχνικές προτρεπτικής
λειτουργίας της μεταφοράς που εντοπίζονται και οι οποίες διατηρούνται στον ίδιο
βαθμό κατά το πέρασμα στην ελληνική γλωσσική εκδοχή είναι αυτές της δημιουργίας
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αλληλεπίδρασης και της μετάδοσης συναισθημάτων, όπως προκύπτει και από τα
υπονοήματα που ανακαλούνται (βλ. πίνακα 5.4).
Μία ακόμη περίπτωση όπου διαφαίνεται ότι ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής θεωρεί ότι ο έλληνας χρήστης διαθέτει κοινή προϋπάρχουσα γνώση με
αυτή των άγγλων και των γάλλων αποτελεί το παράδειγμα 3 (World of Sony (EN), Le
Monde de Sony (FR), Ο κόσμος της Sony (EL)). Εξετάζοντας τα ισχυρά και αδύναμα
υπονοήματα που λανθάνουν των μεταφορικών εκφράσεων διαπιστώνουμε ότι,
παρουσιάζοντας την εταιρεία ως έναν ξεχωριστό κόσμο, ο χρήστης ενεργοποιεί την
προϋπάρχουσα γνώση που διαθέτει αναφορικά με την έννοια κόσμος (η οποία
θεωρείται κοινή και για τους τρεις πολιτισμούς) και οδηγείται σε συνεπαγωγές που
συνδέουν την εταιρεία με μία εναλλακτική πραγματικότητα (βλ. πίνακα 5.5). Έτσι,
στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ρητορικό σχήμα της μεταφοράς φαίνεται να
λειτουργεί προτρεπτικά και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές μέσα από τη δημιουργία
μίας υπερπραγματικότητας, η οποία δίνει στον χρήστη την αίσθηση ότι μέσα σε
αυτήν όλα είναι πιθανά και τον προδιαθέτει θετικά για την εταιρεία, προκαλώντας του
ευχάριστα συναισθήματα ή ακόμη και περιέργεια, η οποία τον παρακινεί να συνεχίσει
την πλοήγησή του.
Η ερμηνεία του νοήματος από τον χρήστη και στα τρία παραδείγματα,
καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από το γλωσσικό περικείμενο και το
πολιτισμικό του υπόβαθρο αλλά και από τη γνώση του για το ιδεολογικό πλαίσιο της
κατανάλωσης και της προώθησης προϊόντων μέσω ενός δικτυακού τόπου.
Γνωρίζοντας και προσδοκώντας την επιδίωξη πειθούς του ίδιου από την εταιρεία, ο
χρήστης ενός δικτυακού τόπου οδηγείται ευκολότερα στις συνεπαγωγές που επιθυμεί
να προκαλέσει ο συντάκτης βάσει της μεταφορικής έκφρασης που επιλέγει, γι’ αυτό
και απορρίπτει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνεπαγωγές, επιλέγοντας μόνο αυτές που
δημιουργούν μία θετική εικόνα για το προϊόν και την εταιρεία. Κατά συνέπεια, η
εννοιολογική μεταφορά που εντοπίζεται στο κάθε παράδειγμα, όπως πραγματώνεται
γλωσσικά μέσα από την κυριολεκτική απόδοση της μεταφορικής έκφρασης στην
ελληνική εκδοχή, προκαλεί στον έλληνα χρήστη κοινές προσδοκίες συνάφειας με
αυτές που προκαλούνται στους χρήστες των άλλων γλωσσικών εκδοχών και
θεωρείται επαρκές δεικτικό–επαγωγικό ερέθισμα, προκειμένου να πείσει και
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ενδεχομένως να χειραγωγήσει το ελληνικό κοινό.

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς

5.3.2.1.1.2.

με αυτούσια απόδοση της μεταφορικής έκφρασης
Η τεχνική της αυτούσιας απόδοσης της μεταφορικής έκφρασης, μέσα από την οποία
πραγματώνεται η εννοιολογική μεταφορά, εξετάζεται υπό το πρίσμα της θεωρίας της
Συνάφειας μόνο για τις περιπτώσεις, όπου θεωρούμε ότι ο έλληνας χρήστης γνωρίζει
την αγγλική γλώσσα και είναι σε θέση να κατανοήσει το νόημα του εκφωνήματος.
Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, με την
συγκεκριμένη τεχνική, οδηγούμαστε στην μετατροπή του γλωσσικού σημείου σε
εικονικό, το οποίο προσδίδει μία αίσθηση διεθνισμού και παγκόσμιας εμβέλειας στον
δικτυακό τόπο της εταιρείας όπου εντοπίζεται.

 Αυτούσια απόδοση της μεταφορικής έκφρασης στην ελληνική και
γαλλική γλωσσική εκδοχή

4) better work, better life. (EN)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)

better work, better life. (FR)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)

better work, better life. (EL)
(καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή.)
(www.adecco.com)

Εννοιολογικές μεταφορές

Η ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
Μεταφορικές εκφράσεις

Better work, better life

Ισχυρά υπονοήματα
Αδύναμα υπονοήματα
αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων

Better work, better life

Better work, better life

Η καλή δουλειά βελτιώνει τη ζωή μας
i)Οι καλές εργασιακές συνθήκες βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο
ii)Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση εργασίας με ιδανικές συνθήκες
iii)Καταναλώνοντας τις υπηρεσίες της εταιρείας μας θα βελτιώσετε τη ζωή σας

+

+

+

+

+

+

δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

Πίνακας 5.6

5) At the heart of the Image. (EN)
(Στην Καρδιά της Εικόνας.)

At the heart of the Image. (FR)
(Στην Καρδιά της Εικόνας.)

At the heart of the Image. (EL)
(Στην Καρδιά της Εικόνας.)
(www.nikon.com)

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΨΥΧΟ ΟΝ

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις
Ισχυρά υπονοήματα
Αδύναμα υπονοήματα

At the heart of the Image

At the heart of the Image

At the heart of the Image

Τα προϊόντα μας απεικονίζουν την καρδιά της εικόνας
i)Η εικόνα είναι έμψυχο ον
ii)Τα προϊόντα μας είναι σε θέση να αναπαράγουν ζωντανές εικόνες
iii)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα έχετε εικόνες υψηλής ποιότητας
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αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

+

+

Πίνακας 5.7

 Αυτούσια απόδοση της μεταφορικής έκφρασης μόνο στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή

6) We innovate Healthcare. (ΕΝ)
(Καινοτομούμε στη φροντίδα της Υγείας.)

Nous innovons la santé. (FR)
(Καινοτομούμε στην υγεία.)

We innovate Healthcare. (EL)
(www.roche.com)

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις
Ισχυρά υπονοήματα
Αδύναμα υπονοήματα
αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
We innovate Healthcare

Nous innovons la santé

We innovate Healthcare

Η εταιρεία μας είναι καινοτόμος στο χώρο της Υγείας
i)Τα προϊόντα μας είναι τα πιο καινοτόμα στο χώρο της Υγείας
ii)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας αποκτάτε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον
χώρο της Υγείας
+
+
+

+

+
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Πίνακας 5.8

7) Good food, Good Life. (EN)
(Καλό φαγητό, Καλή Ζωή.)

Ensemble mieux manger, mieux vivre. (FR)
(Μαζί τρώμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα.)

Good food, Good Life. (EL)
(Καλό φαγητό, Καλή Ζωή.)
(www. nestlé.com)

ΤΟ ΚΑΛΟ ΦΑΓΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις

Good food, Good Life

Ensemble mieux manger,
mieux vivre

Good food, Good Life

Ισχυρά υπονοήματα

To καλό φαγητό μπορεί να
βελτιώσει τη ζωή μας

Τρώγοντας μαζί, τρώμε
καλύτερα και βελτιώνουμε
τη ζωή μας

To καλό φαγητό μπορεί να
βελτιώσει τη ζωή μας
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i)η καλή ποιότητα φαγητού
βελτιώνει την υγεία
ii)τα προϊόντα μας είναι
ποιοτικά
iii)καταναλώνοντας τα
προϊόντα της εταιρείας μας
θα βελτιώσετε την υγεία
σας

Αδύναμα υπονοήματα

i)καταναλώνοντας τα δικά
μας προϊόντα βελτιώνετε
την ποιότητα του φαγητού
σας
ii) η καλή ποιότητα
φαγητού βελτιώνει την
υγεία
iii)καταναλώνοντας τα
προϊόντα της εταιρείας μας
θα βελτιώσετε την υγεία
σας

αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

i) η καλή ποιότητα φαγητού
βελτιώνει την υγεία
ii) τα προϊόντα μας είναι
ποιοτικά
iii)καταναλώνοντας τα
προϊόντα της εταιρείας μας
θα βελτιώσετε την υγεία
σας

+
+

+

+

+

+

+

Πίνακας 5.9
Εάν λάβουμε ως δεδομένη τη γνώση της αγγλικής γλώσσας από τον έλληνα χρήστη,
τότε η τεχνική της αυτούσιας απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη της τεχνικής της
κυριολεκτικής

μετάφρασης

της

μεταφορικής

έκφρασης.

Η

συγκεκριμένη

προσαρμοστική τεχνική συνεπάγεται και αυτή διατήρηση του βαθμού συνάφειας και
στις τρεις γλωσσικές εκδοχές, ενώ οι τεχνικές προτροπής διατηρούνται στον ίδιο
βαθμό μεταξύ της αγγλικής, της γαλλικής και της ελληνικής γλωσσικής εκδοχής για
τις περιπτώσεις όπου η αυτούσια απόδοση επιλέγεται ως προσαρμοστική τεχνική και
για τις τρεις (παραδείγματα 4 και 5), και μόνο μεταξύ της αγγλικής και ελληνικής στις
περιπτώσεις όπου η γαλλική απόδοση είναι κυριολεκτική (παραδείγματα 6 και 7).
Πιο αναλυτικά, στα παραδείγματα 4 (Better work, better life (EN), Better work,
better life (FR), Better work, better life (EL)) και 5 (At the heart of the image (EN), At
the heart of the image (FR), At the heart of the image (EL)) το μεταφορικό νόημα
εξάγεται με καταβολή ελάχιστης προσπάθειας από τους χρήστες και των τριών
γλωσσικών εκδοχών, ενώ τα γνωστικά αποτελέσματα φαίνονται να είναι κοινά και
για τις τρεις περιπτώσεις, καθώς ο βαθμός υπονόησης του μεταφορικού σχήματος
είναι ο ίδιος και στους τρεις δικτυακούς τόπους (βλ. πίνακες 5.6. και 5.7.). Στο
παράδειγμα 4 τα κύρια μέσα προτροπής που επιλέγονται, η αξιολόγηση και η
μετάδοση συναισθημάτων (ισχυρό υπονόημα: Η καλή δουλειά βελτιώνει τη ζωή μας,
αδύναμα υπονοήματα: οι καλές εργασιακές συνθήκες βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο, η
εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση εργασίας με ιδανικές συνθήκες,
καταναλώνοντας τις υπηρεσίες της εταιρείας μας θα βελτιώσετε τη ζωή σας)
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διατηρούνται στον ίδιο βαθμό και βασίζονται κυρίως στην κοινή προϋπάρχουσα
γνώση των χρηστών αναφορικά με την έννοια καλή δουλειά και καλή ζωή. Ακόμη κι
αν οι ιδανικές συνθήκες εργασίας και το καλό βιoτικό επίπεδο ορίζονται διαφορετικά,
ανάλογα με τον κάθε πολιτισμό, οι συνεπαγωγές που δημιουργούνται στον αποδέκτη
αναφορικά με την εταιρεία, αν και διαφορετικές, θα είναι πάντοτε θετικές. Ίδιος
βαθμός προτροπής εντοπίζεται και στο παράδειγμα 5 όπου η πειθώς του χρήστη
επιδιώκεται κυρίως μέσω της αξιολόγησης (ισχυρό υπονόημα: Τα προϊόντα μας
απεικονίζουν την καρδιά της εικόνας, αδύναμα υπονοήματα: η εικόνα είναι έμψυχο ον,
τα προϊόντα μας είναι σε θέση να αναπαράγουν ζωντανές εικόνες, καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας θα έχετε εικόνες υψηλής ποιότητας). Βάσει της κοινής γνώσης ότι ένα
από τα χαρακτηριστικά ποιότητας της φωτογραφίας ταυτίζεται με το βαθμό της
ζωντάνιας της, επιτυγχάνεται ίδιος βαθμός αξιολόγησης του προϊόντος και στις τρεις
γλωσσικές εκδοχές.
Στο παράδειγμα 6 (We innovate Healthcare (EN), Nous innovons la santé (FR),
We innovate Healthcare (EL)) διατηρείται, επίσης, και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές,
τόσο ο βαθμός συνάφειας, όσο και ο βαθμός προτροπής, ο οποίος επιδιώκεται κυρίως
μέσα από την αξιολόγηση της εταιρείας από τον ίδιο τον συντάκτη (Ισχυρό
υπονόημα: Η εταιρεία μας είναι καινοτόμος στον χώρο της Υγείας,

αδύναμα

υπονοήματα: Τα προϊόντα μας είναι τα πιο καινοτόμα στον χώρο της Υγείας,
Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας αποκτάτε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον
χώρο της Υγείας). Και πάλι, η αξιολόγηση της εταιρείας και των προϊόντων της
βασίζεται σε κοινή προϋπάρχουσα γνώση των χρηστών που αφορά στην ταύτιση της
ποιότητας του προϊόντος με την καινοτομία του.
Τέλος, στο παράδειγμα 7 (Good food, Good life (EN), Ensemble mieux manger,
mieux vivre (FR), Good food, Good life (EL)) παρατηρούμε ότι και στις τρεις
γλωσσικές εκδοχές ο βαθμός καταβολής προσπάθειας από τον αποδέκτη για την
εξαγωγή του νοήματος, καθώς και ο βαθμός υπονόησης είναι ίδιος και στις τρεις
γλωσσικές εκδοχές. Ωστόσο, παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση στις τεχνικές
προτροπής του δέκτη. Ενώ ο βαθμός μετάδοσης συναισθημάτων, καθώς και ο βαθμός
αξιολόγησης που εκφράζεται είναι ίδιος σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές, στη γαλλική
απόδοση

αυξάνεται

ο

βαθμός

οικειότητας

και

δημιουργείται

μία

σχέση

αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του συντάκτη του δικτυακού τόπου (Ισχυρά
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υπονοήματα: To καλό φαγητό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας (ΕΝ,EL), Τρώγοντας
μαζί, τρώμε καλύτερα και βελτιώνουμε τη ζωή μας (FR)). Αν και η προτρεπτική
λειτουργία του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο συγκεκριμένο παράδειγμα
βασίζεται στην πολιτισμική γνώση του κάθε χρήστη αναφορικά με τον ορισμό του
καλού φαγητού και της καλής ζωής (μετάδοση συναισθημάτων και αξιολόγηση), στη
γαλλική γλωσσική εκδοχή θεωρείται αναγκαία η προσθήκη της προτρεπτικής
τεχνικής της αλληλεπίδρασης και η δημιουργία μεγαλύτερης οικειότητας με την
εταιρεία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο αναμενόμενο στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή δεδομένου του πολιτισμικού γνωρίσματος των ελλήνων για
αποφυγή αβεβαιότητας (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ.3.4).
Παρά τις ενδεχόμενες μικρές διαφοροποιήσεις, σε όλα τα παραδείγματα
αυτούσιας απόδοσης ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής φαίνεται να βασίζεται
στην ύπαρξη μίας κοινής προϋπάρχουσας γνώσης μεταξύ των χρηστών διαφορετικών
πολιτισμών, γεγονός που καθιστά θεμιτή την επιλογή της συγκεκριμένης
προσαρμοστικής τεχνικής. Ωστόσο, η επιλογή της αυτούσιας απόδοσης για την
ελληνική γλωσσική εκδοχή, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η απόδοση προς το
γαλλικό

επιχώριο

γίνεται

με

κυριολεκτική

μετάφραση,

αναδεικνύει

μία

διαφοροποίηση μεταξύ του γαλλικού και του ελληνικού πολιτισμού αναφορικά με το
βαθμό δεκτικότητας της αγγλικής γλώσσας και του ξένου στοιχείου. Στους
ελληνικούς δικτυακούς τόπους παρατηρείται πολύ συχνότερα η χρήση της αγγλικής
γλώσσας στο σλόγκαν της εταιρείας, γεγονός που συνάδει με την τάση των ελλήνων
να ταυτίζουν την ποιότητα και την ανωτερότητα ενός προϊόντος με την μη εγχώρια
προέλευσή του. Αντιθέτως, οι γάλλοι φαίνονται να είναι πιο επιφυλακτικοί
αναφορικά με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσα σε έναν γαλλικό δικτυακό τόπο,
κάτι που ενδεχομένως να συνδέεται με μία τάση αντίστασης στον αγγλοαμερικανικό
ηγεμονισμό.

5.3.2.1.2.

ενδεχόμενες αλλαγές

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με

Ίδιος βαθμός συνάφειας εντοπίζεται σε μία μόνο προσαρμοστική τεχνική από αυτές
που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές, στην λεγόμενη τεχνική της διατήρησης της πρωτεύουσας
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εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλης διαφοροποίησης της δευτερεύουσας.

5.3.2.1.2.1. Διατήρηση της πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς
και παράλληλη διαφοροποίηση της δευτερεύουσας
Παρά το γεγονός ότι η δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά διαφοροποιείται στα
παραδείγματα που ακολουθούν, αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τον τρόπο
κατανόησης και ερμηνείας του μεταφορικού νοήματος, το οποίο βασίζεται σε ένα
κοινό εννοιολογικό μεταφορικό σχήμα. Και στα τρία παραδείγματα που παραθέτουμε
παρακάτω, οι χρήστες των δικτυακών τόπων, ανεξάρτητα από τη γλωσσική εκδοχή,
μπορούν εύκολα να κατανοήσουν το μεταφορικό νόημα και να οδηγηθούν στα
επιδιωκόμενα από τον συντάκτη υπονοήματα, βασιζόμενοι στις προσδοκίες
συνάφειας που δημιουργούνται από τα μεταφορικά εκφωνήματα, καθώς και από το
επικοινωνιακό περικείμενο. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, ωστόσο,
αναφορικά με τις τεχνικές προτροπής που ενεργοποιούνται μέσα από το μεταφορικό
ρητορικό σχήμα.

8) All you need to fuel your passion for photography (EN)
(Όλα όσα χρειάζεστε/χρειάζεσαι για να εφοδιάσετε/εφοδιάσεις το πάθος σας/σου για
τη φωτογραφία)

Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία (EL)
(www.nikon.com)
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Πρωτεύουσα:Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΣ

Πρωτεύουσα: Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΣ

Εννοιολογικές
μεταφορές

Δευτερεύουσα: ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

Δευτερεύουσα: ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ
ΤΟ ΖΕΙΣ

Μεταφορικές
εκφράσεις

All you need to fuel your passion for photography

Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για
τη φωτογραφία

i) Τα προϊόντα μας διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε
για να εφοδιάσετε το πάθος σας για τη
φωτογραφία
i) Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα
φουντώσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία
ii) Με τα προϊόντα μας θα μπορέσετε να βγάλετε
φωτογραφίες καλής ποιότητος
iii)Kαταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα έχετε μία
έντονη εμπειρία
+

i) Τα προϊόντα μας έχουν όλα όσα χρειάζεστε για
να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία

Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα
αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

i) Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα μπορέσετε
να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία
ii) Με τα προϊόντα μας θα μπορέσετε να βγάλετε
φωτογραφίες καλής ποιότητος
iii)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα ζήσετε μία
έντονη/μοναδική εμπειρία
+

+

+

+

+

+

+

Πίνακας 5.10

Στο εν λόγω παράδειγμα (All you need to fuel your passion for photography (EN),
Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία (EL)) ο ειδικός
της επιχώριας προσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αντιστοίχιση της
έννοιας

της

φωτογραφίας

(είτε

ως

ερασιτεχνικής

ενασχόλησης,

είτε

ως

επαγγελματικής δραστηριότητας) με την έννοια του πάθους είναι αποδεκτή στον
ελληνικό πολιτισμό και μπορεί να οδηγήσει τον έλληνα χρήστη σε συνεπαγωγές που
θα τον προδιαθέσουν θετικά προς την εταιρεία, προσεγγίζοντας το συναίσθημά του
(ισχυρό υπονόημα: Τα προϊόντα μας έχουν όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος
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σας για τη φωτογραφία, αδύναμα υπονοήματα: Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα
μπορέσετε να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία, Με τα προϊόντα μας θα
μπορέσετε να βγάλετε φωτογραφίες καλής ποιότητος, Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
θα ζήσετε μία έντονη/μοναδική εμπειρία) επιλέγει να διατηρήσει την πρωτεύουσα
εννοιολογική μεταφορά Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΟΣ. Ωστόσο, δεδομένου ότι
στον ελληνικό πολιτισμό η έννοια του ΠΑΘΟΥΣ γίνεται αντιληπτή είτε ως φωτιά (το
πάθος φουντώνει) είτε ως αντικείμενο που το ζούμε (ζω το πάθος) και όχι ως μηχανή
(…fuel your passion for photography) (…εφοδιάσετε/εφοδιάσεις το πάθος σας/σου για
τη φωτογραφία) επιλέγεται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής η δεύτερη
αντίληψη της έννοιας του πάθους για την απόδοση της αγγλικής μεταφορικής
έκφρασης στα ελληνικά (All you need to fuel your passion for photography (EN)/
Αυτό που χρειάζεστε για να ζήσετε το πάθος σας για τη φωτογραφία (EL)). Η επιλογή
μίας δευτερεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς (ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΟΥ ΤΟ ΖΟΥΜΕ), με την οποία ο έλληνας χρήστης είναι πιο εξοικειωμένος, τον
διευκολύνει στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος, με αποτέλεσμα να οδηγείται
στην εξαγωγή περισσότερων υπονοημάτων με την καταβολή ελάχιστης προσπάθειας.
Βάσει του ότι το συγκεκριμένο μεταφορικό εκφώνημα εντοπίζεται σε έναν δικτυακό
τόπο, όπου προωθείται μία εταιρεία φωτογραφικών ειδών και δεδομένης της
προϋπάρχουσας γνώσης του χρήστη αναφορικά με το ιδεολογικό πλαίσιο της
κατανάλωσης, η ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος διευκολύνεται ακόμη
περισσότερο, καθιστώντας εμφανέστερη την επικοινωνιακή πρόθεση του συντάκτη.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο βαθμός προτρεπτικής λειτουργίας φαίνεται
ιδιαίτερα αυξημένος και στις δύο γλωσσικές εκδοχές, καθώς χρησιμοποιούνται
παράλληλα όλες οι τεχνικές προτροπής του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς (βλ.
πίνακα 5.10).

9) Release your music with Bluetooth Stereo (EN)
(Απελευθερώστε/Απελευθέρωσε τη μουσική σας/σου με το Bluetooth Stereo)

Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία
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BRAVIA Theatre Mode (EL)
(www.sony.com)

Εννοιολογικές
μεταφορές

Πρωτεύουσα: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
Δευτερεύουσα: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Πρωτεύουσα: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
Δευτερεύουσα: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΤΙΚΟ
ΜΕΣΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

Μεταφορικές
εκφράσεις

Release your music with Bluetooth Stereo

Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο
σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία BRAVIA Theatre
Mode

Ισχυρά
υπονοήματα

i) Η τεχνολογία του προϊόντος μας σας επιτρέπει
να απελευθερώσετε παντού τη μουσική σας

i) Η τεχνολογία του προϊ όντος μας σας επιτρέπει
να απελευθερώσετε την κινηματογραφική μαγεία
στο σπίτι σας
i) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα μπορέσετε να
απελευθερώσετε την μαγεία του κινηματογράφου
στο σπίτι σας
ii) Ο κινηματογράφος είναι μαγεία συναισθημάτων
και φαντασίας
iii) Καταναλώνοντας την τεχνολογία του προϊόντος
μας αφήνετε ελεύθερη τη φαντασία σας και
μεταφέρεστε σε έναν μαγευτικό κόσμο
συναισθημάτων

Αδύναμα
υπονοήματα

i) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα μπορέσετε
να απελευθερώσετε παντού τη μουσική σας
ii) Ακούγοντας μουσική απελευθερώνετε τη
μουσική και τα συναισθήματά σας
iii)Καταναλώνοντας το προϊόν μας
απελευθερώνετε τα συναισθήματά σας
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αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

+

+

+

+

+

+

++

Πίνακας 5.11
Περνώντας στο παράδειγμα 9 (Release your music with Bluetooth Stereo (EN),
Απελευθερώστε την κινηματογραφική μαγεία στο σπίτι σας με τη νέα τεχνολογία
BRAVIA Theatre Mode (EL)) διαπιστώνουμε τη χρήση μίας κοινής πρωτεύουσας
εννοιολογικής μεταφοράς για την προώθηση δύο διαφορετικών προϊόντων. Οι
αλλαγές που προκύπτουν από τη φύση των προωθούμενων προϊόντων δεν φαίνεται να
επηρεάζουν το βαθμό συνάφειας με το κάθε κοινό στόχος. Και στους δύο δικτυακούς
τόπους καθίσταται έκδηλη η επικοινωνιακή πρόθεση του ειδικού της επιχώριας
προσαρμογής, η οποία είναι το να πείσει το κοινό να αγοράσει τα συγκεκριμένα
προϊόντα.

Επιπροσθέτως,

και

στα

δύο

εκφωνήματα

φαίνεται

εύκολη

η

αποκωδικοποίηση τόσο των ισχυρών όσο και των αδύναμων υπονοημάτων που
επιδιώκει να περάσει ο ειδικός στο κοινό στόχος, καθώς τα ισχυρά υπονοήματα
(αγοράζοντας το προϊόν μας θα μπορέσετε να απελευθερώσετε παντού τη μουσική σας/
θα μπορέσετε να απελευθερώσετε στο σπίτι σας την μαγεία του κινηματογράφου)
μπορούν εύκολα να οδηγήσουν στην αποκωδικοποίηση των αδύναμων υπονοημάτων
(ακούγοντας μουσική απελευθερώνετε τη μουσική και τα συναισθήματά σας /
αγοράζοντας το προϊόν μας απελευθερώνετε τα συναισθήματά σας (EN), ο
κινηματογράφος είναι μαγεία συναισθημάτων και φαντασίας/ αγοράζοντας προϊόντα
δικής μας τεχνολογίας αφήνετε ελεύθερη τη φαντασία σας και μεταφέρεστε σε έναν
μαγευτικό κόσμο συναισθημάτων (EL)).
Σύμφωνα με τη θεωρία της Συνάφειας, ενώ τα ισχυρά υπονοήματα αναμένεται
να είναι ίδια για το κοινό, τα αδύναμα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές ερμηνείες της ίδιας μεταφορικής
έκφρασης, ανάλογα με το γνωσιακό υπόβαθρο του κάθε αποδέκτη. Με αυτόν τον
τρόπο, η προώθηση προϊόντων μέσω γλωσσικών εκφράσεων που επιτρέπουν
πληθώρα ερμηνειών αποβαίνει περισσότερο επιτυχής, λόγω του μεγάλου αριθμού
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καταναλωτών που κατορθώνει να προσεγγίσει, είτε συναισθηματικά, είτε μέσω της
λογικής. Στο εν λόγω παράδειγμα, ήδη μέσα από την εξαγωγή των ισχυρών
υπονοημάτων ο χρήστης του δικτυακού τόπου παρακινείται προς κατανάλωση του
προϊόντος. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιτρέπεται, χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης
προσπάθειας από τους αποδέκτες του μηνύματος, η εξαγωγή περαιτέρω
υπονοημάτων, τα οποία αφορούν κυρίως στο συναίσθημα, ενισχύει την προωθητική
λειτουργία και των δύο δικτυακών τόπων μέσω της συναισθηματικής προσέγγισης
του κάθε κοινού στόχος και καθιστά συναφείς προς αυτό τις μεταφορικές εκφράσεις.
Επίσης, βάσει των εξαγόμενων υπονοημάτων διαπιστώνουμε ότι και στις δύο
γλωσσικές εκδοχές, πέραν της έντονης μετάδοσης συναισθημάτων, δημιουργείται
ίδιος βαθμός αλληλεπίδρασης, ενώ παράλληλα ο χρήστης αποκτά την αίσθηση ότι
εισάγεται σε μία εναλλακτική πραγματικότητα. Λόγω του ότι η δημιουργία της
αίσθησης της υπερπραγματικότητας αποτελεί κοινό τόπο στο πλαίσιο προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών, η χρήση της συγκεκριμένης προτρεπτικής τεχνικής δεν
ξαφνιάζει τον αποδέκτη, αλλά θα λέγαμε ότι συνάδει με τις προσδοκίες συνάφειας
που αναπτύσσει, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η πειθώς που ασκείται σε αυτόν.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην ελληνική γλωσσική εκδοχή ο ειδικός της
επιχώριας προσαρμογής δεν θεωρεί επαρκή τον βαθμό αξιολογικής κειμενικότητας
της αγγλικής γλωσσικής εκδοχής και προβαίνει σε ενίσχυση αυτού μέσω προσθήκης
της έκφρασης νέα τεχνολογία, γεγονός που ενδεχομένως να συσχετίζεται με την
πολιτισμική ιδιαιτερότητα του ελληνικού κοινού το οποίο χαρακτηρίζεται από μία
τάση αποφυγής της αβεβαιότητας (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4)
10) Homepage (EN)
(Σελίδα εστία)
page d’ accueil (FR)
(σελίδα υποδοχής)
αρχική σελίδα

(www.nikon.com)

Home (EN)
(Εστία)
Acceuil (FR)
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(Υποδοχή)
Αρχική (EL)

(www.nokia.com)

Πρωτεύουσα: Ο
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

Πρωτεύουσα: Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

Πρωτεύουσα: Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

Δευτερεύουσα:Η ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Δευτερεύουσα: Η ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ

Εννοιολογικές
μεταφορές

Δευτερεύουσα:Η ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΗ

Μεταφορικές
εκφράσεις

homepage

page d’ accueil

αρχική σελίδα

Ισχυρά
υπονοήματα

Η συγκεκριμένη σελίδα
αποτελεί μία σελίδα που
λειτουργεί ως το σπίτι του
χρήστη

Η συγκεκριμένη σελίδα
αποτελεί μία σελίδα που
λειτουργεί ως χώρος υποδοχής
για τον χρήστη

Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί
μία σελίδα που λειτουργεί ως η
πρώτη σελίδα ενός βιβλίου που
διαβάζει ο χρήστης

i) Στη συγκεκριμένη σελίδα
μπορείτε να αισθανθείτε σαν
στο σπίτι σας

i) Μέσα από τη συγκεκριμένη
σελίδα μπορείτε να περάσετε
στο κυρίως μέρος του
δικτυακού τόπου

i)Η συγκεκριμένη σελίδα είναι ο
πίνακας περιεχομένων του
δικτυακού τόπου που θα
επισκεφθείτε

ii) Η συγκεκριμένη σελίδα
αποτελεί μόνο την εισαγωγή
σας στ δικτυακό τόπο –
υπάρχουν πολύ περισσότερα να
δείτε στη συνέχεια

ii) Μετά από οποιαδήποτε
πλοήγηση στον δικτυακό τόπο
μπορείτε να αναφέρεστε πάντοτε
στη συγκεκριμένη σελίδα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/οι
κειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

ii) Μπορείτε να επιστρέψετε
στη συγκεκριμένη σελίδα
μετά από οποιαδήποτε
πλοήγηση στο δικτυακό
τόπο

+

+

Πίνακας 5.12
Αναζητώντας τα κίνητρα του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής για τις επιλογές του
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή θα πρέπει, αρχικά, να επισημάνουμε ότι οι
εκφράσεις που εξετάζουμε δεν αφορούν στην προώθηση μίας συγκεκριμένης
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εταιρείας, αλλά η απόδοσή τους έχει γίνει σε προγενέστερο στάδιο της εξέλιξης του
διαδικτύου, κατά το οποίο το ζητούμενο ήταν η λειτουργικότητα του δικτυακού
τόπου και η προσβασιμότητά του από το κοινό στόχος. Στη συνέχεια, αυτές οι
αποδόσεις παγιώθηκαν και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε δικτυακούς τόπους των
χωρών–πολιτισμών που εξετάζουμε. Μελετώντας την απόδοση της εν λόγω
μεταφορικής έκφρασης (homepage (EN), page d’ accueil (FR), αρχική σελίδα (EL))
διαπιστώνουμε ότι στην ελληνική γλωσσική εκδοχή παρατηρείται διαφοροποίηση του
μεταφράσματος ως προς την δευτερεύουσα εννοιολογική μεταφορά Η ΠΡΩΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, η οποία
αντικαθίσταται από την εννοιολογική μεταφορά Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ. Η συγκεκριμένη
προσαρμογή ενδεχομένως να οφείλεται στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
των Ελλήνων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δεμένοι με την εστία τους, έννοια η οποία
πολλές φορές ταυτίζεται με την ίδια την έννοια της οικογένειας. Κατά συνέπεια, η
ταύτιση ενός δικτυακού τόπου με την έννοια της εστίας ενδεχομένως να μην εκφράζει
το αίσθημα του ελληνικού κοινού και ίσως σε αυτό να οφείλεται η επιλογή
συσχετισμού του δικτυακού τόπου μόνο με την έννοια του βιβλίου και όχι με αυτήν
της εστίας, όπως συμβαίνει στις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές. Δεδομένου ότι η
έννοια της εστίας μπορεί να οδηγήσει τον έλληνα χρήστη σε διαφορετικές
συνεπαγωγές σε σχέση με τους άγγλους και γάλλους χρήστες, επιλέγεται η
αντικατάστασή της από την έννοια του βιβλίου που ήδη ενυπάρχει στην πρωτεύουσα
εννοιολογική μεταφορά. Μέσα από μία τέτοια επιλογή ο βαθμός συνάφειας
διατηρείται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή. Ωστόσο, με την πλήρη κατάργηση της
έννοιας της εστίας, επηρεάζεται η συναισθηματική απήχηση του μεταφορικού
σχήματος, η οποία εμφανίζεται μειωμένη στην ελληνική γλωσσική εκδχοή σε σχέση
με τις άλλες δύο. Παραταύτα, η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται να εξυπηρετεί την
λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου και να συνάδει με τις προσδοκίες του έλληνα
χρήστη, ο οποίος επιδιώκει την αίσθηση της ασφάλειας (Ηofstede, 1991) (βλ. κεφ.
3.4) κατά την πλοήγησή του σε έναν δικτυακό τόπο.

5.3.2.2. Αύξηση του βαθμού συνάφειας
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Στις περισσότερες περιπτώσεις απόδοσης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς
κατά την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο
διαπιστώνεται αύξηση του βαθμού συνάφειας, η οποία συνίσταται είτε σε μείωση του
βαθμού προσπάθειας που καταβάλλει ο δέκτης, προκειμένου να αποκωδικοποιήσει το
μεταφορικό νόημα, είτε σε αύξηση των γνωστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν.
Οι προσαρμοστικές τεχνικές στις οποίες ο βαθμός συνάφειας που εντοπίζεται είναι
μεγαλύτερος, ανήκουν στις ευρύτερες κατηγορίες

α) της διατήρησης της

εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές (διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς και διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης σε βαθμό εμπλοκής του
δέκτη και παρουσίας του ομιλητή, διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και
παράλληλη επέκτασή της, διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της, διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
και προσθήκη δεύτερης) και β) της μη διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς
(διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη διαφοροποίηση της
μεταφορικής της έκφρασης).

5.3.2.2.1.

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με

ενδεχόμενες αλλαγές
Στην πλειοψηφία των προσαρμοστικών τεχνικών που εντάσσονται στην ευρύτερη
κατηγορία της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές
παρατηρείται αύξηση του βαθμού συνάφειας κατά το πέρασμα προς την ελληνική
γλωσσική εκδοχή. Παρακάτω εξετάζονται σχετικά παραδείγματα, προκειμένου να
διαπιστωθούν οι συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στον βαθμό προτροπής του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς και να αναλυθούν οι πιθανοί λόγοι επιλογής της
κάθε προσαρμοστικής τεχνικής.
Η πρώτη προσαρμοστική τεχνική από αυτές που εντάσσονται στην κατηγορία της
διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές, η οποία παρουσιάζει
αύξηση του βαθμού συνάφειας, είναι η προσαρμοστική τεχνική της διατήρησης της
εννοιολογικής μεταφοράς και διαφοροποίησης της μεταφορικής έκφρασης σε βαθμό
εμπλοκής του δέκτη και παρουσίας του ομιλητή.
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5.3.2.2.1.1

Διατήρηση

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

και

διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης σε βαθμό εμπλοκής του
δέκτη και παρουσίας του ομιλητή
Όπως διαφαίνεται και από το όνομα της συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής,
πέρα από την αύξηση του βαθμού συνάφειας στα παραδείγματα που ακολουθούν,
αναμένεται διαφοροποίηση και αναφορικά με το βαθμό της προτρεπτικής τεχνικής
της αλληλεπίδρασης/οικειότητας που προκύπτει μέσα από τη χρήση του μεταφορικού
σχήματος ως δεικτικού–επαγωγικού ερεθίσματος.

11) L’ Innovation 3M pour faciliter la vie. (FR)
(Η Καινοτομία 3Μ για να διευκολύνει τη ζωή.)

Η καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη.

Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις

Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας

(EL)
(www.3m.com)

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ
L’ Innovation 3M pour faciliter la vie

Η καινοτομία της 3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη

Η καινοτομία της εταιρείας μας έχει ως στόχο
να διευκολύνει τη ζωή

Η καινοτομία της εταιρείας μας κάνει καλύτερη τη
ζωή όλων μας

i) Τα προϊόντα της εταιρείας μας είναι
καινοτόμα
ii)Τα προϊόντα μας μπορούν να διευκολύνουν
τη ζωή γενικά
iii) Εάν καταναλώσετε τα προϊόντα μας θα
διευκολύντετε και τη δική σας ζωή

i)Τα προϊόντα της εταιρείας μας είναι καινοτόμα
ii)Τα προϊόντα μας μπορούν να διευκολύνουν τη
ζωή όλων μας (τη δική μας και τη δική σας)
iii)Όλοι έχουμε κοινή ζωή και κοινά συμφέροντα
iv)Εάν καταναλώσετε τα προϊόντα μας η ζωή σας
θα γίνει καλύτερη
v)Kαλύτερη ζωή σημαίνει άνεση, υγεία, ευτυχία,
καλό βιωτικό επίπεδο κ.α
+

+

+

+

+
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+

+

Πίνακας 5.13

12) redefining / standards. (EN)
(επανακαθορίζοντας/ τα δεδομένα.)

αλλάζουμε / τα δεδομένα. (EL)
(www.axa.com)

Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ
redefining / standards

αλλάζουμε / τα δεδομένα

Η εταιρεία μας επανακαθορίζει τα δεδομένα

Εμείς (η εταιρεία) και εσείς (οι χρήστες) αλλάζουμε
τα δεδομένα

i) Τα προϊόντα μας μπορούν να φέρουν
μεγάλες αλλαγές στα δεδομένα της ζωής
ii)Οι αλλαγές στα δεδομένα της ζωής
σημαίνουν καλύτερη ζωή
iii) Εάν καταναλώσετε τα προϊόντα μας θα
βελτιώσουμε τη ζωή σας

i)Τα προϊόντα μας αλλάζουν τα δεδομένα της ζωής
όλων μας
ii) Οι αλλαγές στα δεδομένα της ζωής μας
σημαίνουν καλύτερη ζωή για όλους μας
iii) Όλοι έχουμε κοινή ζωή και κοινά συμφέροντα
iv)Εάν καταναλώσετε τα προϊόντα μας θα
συμβάλλετε κι εσείς οι ίδιοι στην βελτίωση της
ζωή σας
+

+

+

+

+

+

+
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Πίνακας 5.14
Στα παραδείγματα 11 (L’ Innovation 3M pour faciliter la vie (FR), Η καινοτομία της
3Μ κάνει τη ζωή μας καλύτερη (EL)) και 12 (redefining/standards (EN), αλλάζουμε τα
δεδομένα (EL)), η εξαγωγή του μεταφορικού νοήματος φαίνεται να απαιτεί την
καταβολή παρόμοιου βαθμού προσπάθειας από τους χρήστες και των δύο γλωσσικών
εκδοχών, καθώς πρόκειται για δύο εννοιολογικές μεταφορές (Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΖΩΗΣ), οι
οποίες μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητές στο επικοινωνιακό περικείμενο της
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου και στο γενικότερο
ιδεολογικό πλαίσιο της κατανάλωσης και του υλισμού. Εξετάζοντας τα υπονοήματα
που λανθάνουν των μεταφορικών εκφράσεων διαπιστώνουμε μεγάλο βαθμό
προτροπής μέσω της επιστράτευσης των προτρεπτικών τεχνικών της μετάδοσης
συναισθημάτων, της δημιουργίας της αίσθησης της υπερπραγματικότητας και της
έμμεσης θετικής αξιολόγησης της εταιρείας. Ωστόσο, στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή παρατηρούμε την προσθήκη μίας ακόμη προτρεπτικής τεχνικής, της τεχνικής
της αλληλεπίδρασης, η οποία συνίσταται στην προσθήκη της κτητικής αντωνυμίας
μας (παράδειγμα 11) και της αντικατάστασης του απρόσωπου γερουνδίου redefining
(επανακαθορίζοντας) με το ρήμα πρώτου πληθυντικού αλλάζουμε (παράδειγμα 12).
Μέσω της αύξησης του βαθμού της αλληλεπίδρασης στην ελληνική γλωσσική εκδοχή
εξάγονται περισσότερα υπονοήματα, βάσει των οποίων ο χρήστης αποκτά κοινά
συμφέροντα με την εταιρεία και μία αίσθηση εγγύτητας με αυτήν. Με αυτόν τον
τρόπο, το μεταφορικό νόημα γίνεται πιο προσωπικό και ενισχύεται η προτρεπτική του
λειτουργία. Επιπροσθέτως, η δημιουργία διαλεκτικής σχέσης με τον χρήστη και η
έμμεση ταύτισή του με την εταιρεία ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του
ελληνικού κοινού, το οποίο παρουσιάζει πιο έντονα το πολιτισμικό χαρακτηριστικό
της συλλογικότητας (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4.). Τα παραπάνω μας οδηγούν στο
συμπέρασμα

ότι

τα

γνωστικά

αποτελέσματα

που

προκύπτουν

από

την

αποκωδικοποίηση του μεταφορικού νοήματος στην ελληνική γλωσσική εκδοχή είναι
περισσότερα, γεγονός που σημαίνει αύξηση του βαθμού συνάφειας και στις δύο
περιπτώσεις.

13) Breathe new life into the next era. (ΕΝ)
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(Εμφυσήστε καινούρια ζωή στην επόμενη εποχή.)

Donnez un nouveau souffle à l’ère qui vient. (FR)
(Δώστε νέα πνοή στην εποχή που έρχεται.)

Καλωσήρθατε. Ελάτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. (EL)
(www.hitachi.com)

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις

Ισχυρά υπονοήματα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Breathe new life into the
next era

Donnez un nouveau souffle
à l’ère qui vient

Καλωσήρθατε. Ελάτε να
κάνετε το όνειρό σας
πραγματικότητα

Η εταιρεία μας σας καλεί
να δώσετε νέα ζωή σε μια
καινούρια εποχή

Η εταιρεία μας σας καλεί
να δώσετε νέα ανάσα σε
μια καινούρια εποχή

α)Σας καλωσορίζουμε στον
χώρο μας
β)Με τα προϊόντα της
εταιρείας μας μπορείτε να
κάνετε το όνειρό σας
πραγματικότητα
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Αδύναμα υπονοήματα

i) τα προϊόντα της εταιρείας
μας είναι καινοτόμα
ii)η εταιρεία μας σας δίνει
τη δυνατότητα να
συμμετέχετε στην
καινοτομία
iii)καταναλώνοντας τα
καινοτόμα προϊόντα της
εταιρείας μας μπορείτε να
αλλάξετε τη ζωή σας

i) τα προϊόντα της εταιρείας
μας είναι καινοτόμα
ii) η εταιρεία μας σας δίνει
τη δυνατότητα να
συμμετέχετε στην
καινοτομία
iii)καταναλώνοντας τα
καινοτόμα προϊόντα της
εταιρείας μας μπορείτε να
αλλάξετε τη ζωή σας

α)
i)χαιρόμαστε που
επισκέπτεστε τον δικτυακό
μας τόπο
ii)είστε ευπρόσδεκτοι στον
χώρο μας/στον δικτυακό
μας τόπο
iii)είστε ελεύθεροι να
εξερευνήσετε τον χώρο
μας/τον δικτυακό μας τόπο
β)
iv)η εταιρεία μας σας
προσφέρει δυνατότητες που
δεν θα βρείτε αλλού
v)καταναλώνοντας τα
προϊόντα της εταιρείας μας
θα αποκτήσετε όλα όσα
επιθυμείτε

+

+

++

αλληλεπίδραση/οικειότητα
μετάδοση συναισθημάτων

+

δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

+

++

+

+

+

Πίνακας 5.15
Στο εν λόγω παράδειγμα, παρατηρούμε μία πρόθεση απλούστευσης της κοινής
εννοιολογικής

μεταφοράς

Η

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ

ΧΩΡΟΣ

ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ κατά το πέρασμα στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, με την
πραγμάτωσή της διαμέσου της μεταφορικής έκφρασης Καλωσήρθατε Ελάτε να κάνετε
το όνειρό σας πραγματικότητα, η οποία λόγω της αμεσότητάς της φαίνεται να απαιτεί
μικρότερο βαθμό καταβολής προσπάθειας για την ερμηνεία της σε σχέση με τις
μεταφορικές εκφράσεις Breathe new life into the next era (εμφυσήστε καινούρια ζωή
στην επόμενη εποχή) και Donnez un nouveau souffle à l’ ère qui vient (δώστε νέα πνοή
στην εποχή που έρχεται) που επιλέγονται για τον αγγλικό και γαλλικό δικτυακό τόπο
αντίστοιχα. Η απλούστευση της μεταφορικής έκφρασης συνίσταται στο γεγονός ότι
στον ελληνικό δικτυακό τόπο ο αποδέκτης του μηνύματος, εξάγοντας το ισχυρό
υπονόημα του εκφωνήματος (με τα προϊόντα της εταιρείας μας μπορείτε να κάνετε το
όνειρό σας πραγματικότητα), μπορεί πολύ εύκολα να οδηγηθεί στην ερμηνεία του
νοήματος που προσδοκά ο δημιουργός χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταβολή
προσπάθειας για την εξαγωγή των αδύναμων υπονοημάτων (χαιρόμαστε που
επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, είστε ευπρόσδεκτοι στον χώρο μας/στον δικτυακό
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μας τόπο, είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε τον χώρο μας/τον δικτυακό μας τόπο, η
εταιρεία μας σας προσφέρει δυνατότητες που δεν θα βρείτε αλλού, καταναλώνοντας τα
προϊόντα της εταιρείας μας θα αποκτήσετε όλα όσα επιθυμείτε).
Αντιθέτως, στον αγγλικό και γαλλικό δικτυακό τόπο τα ισχυρά υπονοήματα (η
εταιρεία μας σας καλεί να δώσετε νέα ζωή σε μια καινούρια εποχή και η εταιρεία μας
σας καλεί να δώσετε νέα ανάσα σε μια καινούρια εποχή) δεν βοηθούν ιδιαίτερα τον
αποδέκτη του μηνύματος να αποκωδικοποιήσει την προτροπή και το προτιθέμενο
μήνυμα του δημιουργού του δικτυακού τόπου. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η
περαιτέρω επεξεργασία του μηνύματος και η προσπάθεια εντοπισμού των αδύναμων
υπονοημάτων (όπως π.χ καταναλώνοντας τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας μας
μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας), η οποία φαίνεται να απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό
προσπάθειας από τον αποδέκτη.
Επιπροσθέτως, η ελληνική μεταφορική έκφραση οδηγεί στην ανάκληση
μεγαλύτερου αριθμού υπονοημάτων, βάσει των οποίων φαίνεται να αυξάνεται
παράλληλα ο βαθμός προτροπής του μεταφορικού σχήματος, καθώς παρατηρούμε
ότι,

τόσο

η

τεχνική

της

αλληλεπίδρασης,

όσο

και

της

δημιουργίας

υπερπραγματικότητας εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό, ενώ παρουσιάζεται
προσθήκη της προτρεπιτκής τεχνικής της μετάδοσης συναισθημάτων. Ο βαθμός
αξιολόγησης φαίνεται να διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τις άλλες δύο γλωσσικές
εκδοχές. Διαφαίνεται κατά συνέπεια, μία προσπάθεια αύξησης του βαθμού συνάφειας
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή μέσα από την ελαχιστοποίηση του βαθμού
προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλει ο αποδέκτης του μηνύματος και την αύξηση
των γνωστικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν βάσει του βαθμού προτροπής.
Το γεγονός ότι η προτροπή στην ελληνική γλωσσική εκδοχή εκφράζεται πιο
άμεσα και πιο ξεκάθαρα ενδεχομένως να οφείλεται σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά
των Ελλήνων, όπως είναι η ανάγκη τους να αισθανθούν ασφάλεια και σιγουριά για τα
λεγόμενα της εταιρείας μη πιθανολογώντας για αυτό που η ίδια επιθυμεί να εκφράσει.
Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται μία διαφοροποίηση στον τρόπο προσέγγισης του
κοινού από την μεριά του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής, η οποία φαίνεται να
καθορίζεται κυρίως από το αναμενόμενο πολιτισμικό υπόβαθρό του.

5.3.2.2.1.2 Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
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επέκτασή της
Κατά την παρουσίαση της συγκεκριμένης τεχνικής (βλ. υποενότητα 5.1.1.2.2.)
διαπιστώσαμε ότι η επέκταση της εννοιολογικής μεταφοράς μπορεί να λειτουργήσει
είτε ως επεξήγηση/διασαφήνιση του πεδίου πηγή, εκφράζοντας ανοιχτά τις
εννοιολογικές αντιστοιχίες που δημιουργούνται μέσω του μεταφορικού σχήματος,
είτε ως διεύρυνση αυτού. Ας δούμε στα παραδείγματα που ακολουθούν, πώς μπορεί
κάτι τέτοιο να συμβάλλει στην πειθώ του κοινού.

14) Lafarge’s cement activities in the UK focused on its main priorities, including
safety, innovation and sustainability.
(Οι δραστηριότητες της Lafarge για το τσιμέντο στο Η.Β εστιάστηκαν στις βασικές
προτεραιότητές της, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της καινοτομίας και της
αειφορίας.)

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί
τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Κοινωνική πρόοδος, προστασία του
περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για
την επιτυχή λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.
(www.lafarge.com)
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Εννοιολογικές
μεταφορές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Μεταφορικές
εκφράσεις

Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

Lafarge’s cement activities in the UK focused
on its main priorities, including safety,
innovation and sustainability

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη
αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Κοινωνική
πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και
σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές
προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία μιας
σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Η αειφορία αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες της εταιρείας

α)Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα
της εταιρείας

i)Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας
μας συμβάλλετε στην αειφορία
ii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας
μας συμβάλλετε στην συνεχή ανάπτυξη σε
διάφοορους τομείς
iii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της
εταιρείας μας συμβάλλετε στην συνεχή
ανάπτυξη σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό,
περιβαλλοντικό κ.α

β)Μέσω της κοινωνικής προόδου, της προστασίας
του περιβάλλοντος και του σεβασμού στις τοπικές
κοινωνίες μπορεί να επιτυχθεί ένα αειφόρο μέλλον.
i)Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
συμβάλλετε στην αειφορία
ii) Αειφορία σημαίνει σημαίνει κοινωνική πρόοδο,
προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό προς
τις τοπικές κοινωνίες.
iii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
συμβάλλετε στην κοινωνική πρόοδο, στην
προστασία του περιβάλλοντος και σέβεστε τις
τοπικές κοινωνίες.

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+
+

+

Πίνακας 5.16

15) ‘Abbott, a promise for life.’

(EN)

(‘Abbott, μία υπόσχεση για ζωή.’)
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Abbott, une Promesse pour la vie. (FR)
(Abbott, μία υπόσχεση για ζωή.)

Ο διαβήτης απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του.
‘Abbott, a promise for life.’

(EL)
(www.abbott.com)

Εννοιολογικές μεταφορές
Μεταφορικές εκφράσεις

Ισχυρά υπονοήματα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ
‘Abbott, a promise for life’

Abbott, une Promesse pour
la vie

Ο διαβήτης απειλεί τα
νεφρά. Φράξτε το δρόμο του
‘Abbott, a promise for life’

Η εταιρεία μας μπορεί να
σας χαρίσει τη ζωή

Η εταιρεία μας μπορεί να
σας χαρίσει τη ζωή

α)Ο διαβήτης αποτελεί
απειλή για τα νεφρά και
μπορείτε να τον εμποδίσετε
β)Η εταιρεία μας μπορεί να
σας χαρίσει τη ζωή
i) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας προφυλάσσετε
τη ζωή σας από διάφορες
ασθένειες και πιο
συγκεκριμένα από τον
διαβήτη
ii)Έχετε τη δύναμη να
απαλλαχθείτε από τον
διαβήτη
iii)Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας προφυλάσσετε
τη ζωή σας από τον διαβήτη
+

i) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας
προφυλάσσετε τη ζωή σας
από διάφορες ασθένειες
ii) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας
προφυλάσσετε τη ζωή σας
από καρδιοπάθειες,
διαβήτη, καρκίνο κ.α

i) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας
προφυλάσσετε τη ζωή σας
από διάφορες ασθένειες
ii) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας
προφυλάσσετε τη ζωή σας
από καρδιοπάθειες,
διαβήτη, καρκίνο κ.α

μετάδοση συναισθημάτων

+

+

+

δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

+

+

Αδύναμα υπονοήματα

αλληλεπίδραση/οικειότητα
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Τα παραδείγματα 14 (Lafarge’s cement activities in the UK focused on its main
priorities, including safety, innovation and sustainability (EN), Η δέσμευσή μας στην
αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες. Κοινωνική πρόοδος, προστασία του περιβάλλοντος και
σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες είναι βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή
λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης και ένα πιο αειφόρο μέλλον (EL)) και 15
(‘Abbott, a promise for life’ (EN), Abbott, une Promesse pour la vie (FR), Ο
διαβήτης απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του -‘Abbott, a promise for life’
(EL)) αποτελούν περιπτώσεις όπου η έννοια του πεδίου πηγή (αειφορία (παράδειγμα
14) και υπόσχεση ζωής (παράδειγμα 15)) διασαφηνίζεται μέσα από την ανοιχτή
έκφραση των εννοιολογικών αντιστοιχιών που δημιουργούνται (Κοινωνική πρόοδος,
προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες (παράδειγμα 14)
και Ο διαβήτης απειλεί τα νεφρά. Φράξτε το δρόμο του (παράδειγμα 15)). Και στις
δύο περιπτώσεις η συγκεκριμένη διαφοροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή
περισσότερων ισχυρών υπονοημάτων σε σύγκριση με τις άλλες γλωσσικές εκδοχές,
γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι στην ελληνική γλωσσική εκδοχή διευκολύνεται η
εξαγωγή του επιδιωκόμενου νοήματος από τον έλληνα χρήστη και κατά συνέπεια,
απαιτείται μικρότερος βαθμός καταβολής προσπάθειας, προκειμένου να οδηγηθεί σε
μία ερμηνεία που ικανοποιεί τις προσδοκίες συνάφειας που δημιουργούνται από τη
συγκεκριμένη μεταφορική έκφραση.
Στο παράδειγμα 14, η αύξηση του βαθμού συνάφειας που προκύπτει από την
μείωση του βαθμού καταβολής προσπάθειας παρουσιάζει θετική συνάφεια με τρεις
από τις τέσσερις τεχνικές προτροπής του μεταφορικού σχήματος (δημιουργία
αλληλεπίδρασης, μετάδοση συναισθημάτων και έκφραση αξιολόγησης), οι οποίες
εντοπίζονται μόνο στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, γεγονός που προκύπτει από την
επεξήγηση του όρου αειφορία. Για παράδειγμα, μέσα από τη διασαφήνιση του όρου
αειφορία καθίστανται σαφείς στον χρήστη οι τομείς, στους οποίους μπορεί να
συμβάλλει μέσω της κατανάλωσης των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας,
γεγονός που δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης και οδηγεί σε συαισθηματική
επιρροή. Επιπρόσθετα, η χρήση του επιθέτου επιτυχής στην διατύπωση της
διασαφήνισης, ως χαρακτηρισμού της εταιρείας, μεταδίδει μία θετική κρίση και
εκφράζει άμεσα μία αξιολόγηση γι’αυτήν, ενώ, μέσα από την προσθήκη της
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προσωπικής αντωνυμίας πρώτου προσώπου μας, αυξάνεται ο βαθμός παρουσίας του
ομιλητή και κατά συνέπεια, ο βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ του συντάκτη και του
χρήστη του δικτυακού τόπου. Ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιδιώκοντας
να επιτύχει βέλτιστη συνάφεια και υποθέτοντας ότι η προϋπάρχουσα γνώση του
κοινού αναφορικά με την έννοια της αειφορίας ενδεχομένως να είναι κάπως ασαφής
για τον έλληνα χρήστη, επιλέγει την προσαρμοστική τεχνική της επέκτασης της
εννοιολογικής μεταφοράς, μέσω της οποίας ενισχύεται η προτρεπτική λειτουργία
του μεταφορικού σχήματος.
Αντίστοιχα, στο παράδειγμα 15, μέσω της εν λόγω προσαρμοστικής τεχνικής,
διατηρούνται οι προτρεπτικές τεχνικές της μετάδοσης συναισθημάτων και της
αξιολόγησης. Με τη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφορά Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ο χρήστης οδηγείται σε θετικές συνεπαγωγές αναφορικά με την
εταιρεία και το ρόλο που μπορεί να παίξει στην ίδια του τη ζωή, με αποτέλεσμα να
αποκτά κίνητρα για την κατανάλωση των προϊόντων/υπηρεσιών της. Παράλληλα,
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή προστίθεται η προτρεπτική τεχνική της
δημιουργίας αλληλεπίδρασης, η οποία προκύπτει από τη χρήση της προστακτικής
στη διατύπωση της διασαφήνισης (Φράξτε το δρόμο του), με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μία διαλεκτική σχέση μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του
δικτυακού τόπου, η οποία επιφέρει μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητας με την
εταιρεία. Γενικά, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στον χρήστη αναφορικά με τις πιθανές
ερμηνείες της έννοιας υπόσχεση ζωής και καθιστά πιο σαφές το νόημα χωρίς,
ωστόσο, να περιορίζει το βαθμό προτροπής του μεταφορικού σχήματος, γεγονός
που ενδεχομένως να οφείλεται στην ανάγκη του ελληνικού κοινού για αίσθηση
ασφάλειας μέσω καθοδήγησης.(βλ. κεφ. 3.4.)

16) Welcome to Mercedes-Benz UK. (EN)
(Καλωσήλθατε στην Mercedes-Benz του Η.Β.)

Kαλώς ήλθατε στον κόσμο της Mercedes-Benz. (EL)

(www.mercedes-benz.com)
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Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Welcome to Mercedes-Benz UK

Kαλώς ήλθατε στον κόσμο της Mercedes-Benz

Σας καλωσορίζουμε στην Mercedes-Benz του
Ηνωμένου Βασιλείου

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της MercedesBenz

i)χαιρόμαστε που επισκέπτεστε τον χώρο μας/
τον δικτυακό μας τόπο/ την εταιρεία μας στην
Αγγλία
ii)είστε ευπρόσδεκτοι στον χώρο μας/στον
δικτυακό μας τόπο/ στην εταιρεία μας στην
Αγγλία
iii)είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε τον χώρο
μας/τον δικτυακό μας τόπο/ την εταιρεία μας
στην Αγγλία
+

i)ο χώρος υποδοχής μας οδηγεί σε έναν
υπερπραγματικό κόσμο
ii)χαιρόμαστε που εισέρχεστε στον κόσμο της
εταιρείας μας
iii)είστε ευπρόσδεκτοι στον κόσμο μας
iv)είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε τον κόσμο μας
v) εξερευνώντας τον κόσμο μας θα
πραγματοποιήσετε κάθε όνειρό σας κ.α

+

++

+

+

Πίνακας 5.18
Στο παράδειγμα 16 (Welcome to Mercedes-Benz UK (ΕΝ), Kαλώς ήλθατε στον κόσμο
της Mercedes-Benz (ΕL)) η τεχνική της επέκτασης της εννοιολογικής μεταφοράς
συνίσταται στη διεύρυνση του πεδίου πηγή ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ με την έννοια
ΚΟΣΜΟΣ, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού προτροπής του
μεταφορικού σχήματος. Η κυριολεκτική μετάφραση του ρήματος welcome ως
καλωσήρθατε συντελεί στη διατήρηση του βαθμού αλληλεπίδρασης που εντοπίζεται
στην αγγλική γλωσσική εκδοχή, ενώ η προσθήκη του ουσιαστικού κόσμος αυξάνει το
βαθμό υπονόησης της μεταφοράς, με αποτέλεσμα τα γνωστικά αποτελέσματα και κατά
συνέπεια ο βαθμός συνάφειας στην ελληνική γλωσσική εκδοχή να είναι μεγαλύτερος.
Επιπροσθέτως, η εισαγωγή της έννοιας κόσμος, βάσει της προϋπάρχουσας γνώσης
του χρήστη για την συγκεκριμένη έννοια, τον οδηγεί σε συνεπαγωγές που συνδέουν
την εταιρεία με μία εναλλακτική πραγματικότητα, στην οποία όλα είναι πιθανά και
κάθε όνειρο μπορεί να πραγματοποιηθεί, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο
για κατανάλωση.
Σε όλα τα ανωτέρω παραδείγματα, δεδομένου ότι ο χρήστης ενός εταιρικού
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δικτυακού τόπου φέρει κάποια εμπειρία με το συγκεκριμένο κειμενικό είδος και είναι
εξοικειωμένος με το ιδεολογικό πλαίσιο της κατανάλωσης και του υλισμού που
περιβάλλει την προώθηση εταιρειών και προϊόντων μέσω του διαδικτύου, αναπτύσσει
προσδοκίες και καθοδηγείται ευκολότερα στην ερμηνεία του νοήματος που είναι
βέλτιστα συναφές και το οποίο επιδιώκει ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής και η
εταιρεία γενικότερα.

5.3.2.2.1.3. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της
Μία ακόμη προσαρμοστική τεχνική στην οποία εντοπίζεται μεγαλύτερος βαθμός
συνάφειας στην ελληνική απόδοση της εννοιολογικής μεταφοράς είναι αυτή της
διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλης αντικατάστασης των
δομικών συστατικών της.

17) La mission d’ Unilever? Être source de Vitalité au quotidian.
(Η αποστολή της Unilever; Να είναι πηγή Zωτικότητας κάθε ημέρα.)

Νιώθω καλά, φαίνομαι καλά και απολαμβάνω τη ζωή στο έπακρο.
(www.unilever.com)

Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
La mission d’ Unilever?
Vitalité au quotidien

Être source de

Η αποστολή της εταιρείας μας είναι να
αποτελεί πηγή ζωτικότητας κάθε ημέρα

Νιώθω καλά, φαίνομαι καλά και απολαμβάνω τη
ζωή στο έπακρο
Ως πελάτης της εταιρείας νιώθω καλά, φαίνομαι
καλά και απολαμβάνω τη ζωή στο έπακρο
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i) Η εταιρεία μας προσπαθεί να είναι πηγή
ζωτικότητας
ii) Η πηγή ζωτικότητας ισούται με την
αίσθηση φρεσκάδας, ανανέωσης, ευεξίας κ.α
iii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της
εταιρείας μας θα αισθάνεστε φρεσκάδα,
ανανέωση, ευεξία κ.α

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

i) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
θα νιώθετε κι εσείς καλά
ii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
θα φαίνεστε κι εσείς καλά
iii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
θα απολαμβάνετε κι εσείς τη ζωή στο έπακρο
iv) Όποιος απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο είναι
πιο ευτυχισμένος
v) Kαταναλώνοντας τα προϊόντα της εταιρείας μας
θα αποκτήσετε μια ζωή γεμάτη ευτυχία κ.α
+

+

++

+

++

+

+

Πίνακας 5.19

18) Nouveau Fiat Doblò: Family ready.
(Νέο Fiat Doblò: Έτοιμο για οικογένεια.)

Νέο Fiat Doblò: η ευρυχωρία στα ιταλικά.
(www.fiat.com)
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Εννοιολογικές
μεταφορές

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΙΑ

Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

Nouveau Fiat Doblò: Family ready

Νέο Fiat Doblò: η ευρυχωρία στα ιταλικά

Το προϊόν μας είναι ιδανικό για την
οικογένεια

Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από ευρυχωρία

i)To προϊόν μας είναι ιδανικό για την
οικογένεια διότι είναι ευρύχωρο και
λειτουργικό

i)Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από ευρυχωρία και
κατά συνέπεια είναι ιδανικό για όσους χρειάζονται
περισσότερο χώρο
ii)Το προϊόν μας είναι ιδανικό για την οικογένεια
iii)Το προϊόν μας είναι ιδανικό για ζευγάρια που
επιθυμούν μεγάλο χώρο στο αυτοκίνητο
iv)To προϊόν μας είναι ιδανικό για μεμονωμένα
άτομα που επιθυμούν μεγάλο χώρο στο αυτοκίνητο
κ.α

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση
+

+

Πίνακας 5.20

19) We stand by you
(Στεκόμαστε δίπλα σας/σου)

On est là pour vous aider
(Είμαστε εκεί για να σας βοηθήσουμε)

Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή
(www.sgcib.com)
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Εννοιολογικές μεταφορές

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ

Μεταφορικές εκφράσεις

We stand by you

On est là pour vous aider

Μια καλύτερη τράπεζα για
μια καλύτερη ζωή

Ισχυρά υπονοήματα

Η εταιρεία μας σας
στηρίζει (όποτε τη
χρειαστείτε)

Η εταιρεία μας είναι κοντά
σας για να σας βοηθήσει
(όποτε τη χρειαστείτε)

i)Εάν καταναλώσετε τα
προϊόντα/ υπηρεσίες της
εταιρείας μας θα έχετε
πάντοτε την υποστήριξή
μας
ii) Η εταιρεία μας θα σας
στηρίξει οικονομικά,
ψυχολογικά κτλ όποτε μας
χρειαστείτε
iii)Η εταιρεία μας θα σας
σταθεί σαν φίλος
οποιαδήποτε στιγμή μας
χρειαστείτε
iv) Η σχέση σας με την
εταιρεία θα είναι σχέση
ζωής και εμπιστοσύνης

i)Εάν καταναλώσετε τα
προϊόντα/ υπηρεσίες της
εταιρείας μας θα είμαστε
κοντά σας για να σας
βοηθήσουμε οικονομικά,
ψυχολογικά κτλ όποτε μας
χρειαστείτε
ii)Η εταιρεία μας θα σας
σταθεί σαν φίλος
οποιαδήποτε στιγμή μας
χρειαστείτε
iii)Η σχέση σας με την
εταιρεία θα είναι σχέση
ζωής και εμπιστοσύνης
.

Η τράπεζά μας είναι
καλύτερη προκειμένου να
(σας) προσφέρει μια
καλύτερη ζωή
i)Η τράπεζά μας διαθέτει
καλύτερα προϊόντα,
καλύτερες υπηρεσίες,
καλύτερη εξυπηρέτηση κτλ
σε σχέση με άλλες εταιρείες
του ίδιου αντικειμένου
ii)Μία τράπεζα που είναι
καλύτερη μπορεί να
ωφελήσει τον καταναλωτή
βελτιώνοντας τη ζωή του
iii)H τράπεζά μας (που είναι
καλύτερη) μπορεί να
βελτιώσει τη ζωή σας
iv)Εάν καταναλώσετε τα
προϊόντα/υπηρεσίες μας
μπορούμε να βελτιώσουμε
τη ζωή σας
Επεξήγώντας το υπονόημα
για καλύτερη εξυπηρέτηση
μπορούμε να οδηγηθούμε σε
παρόμοια αδύναμα
υπονοήματα με αυτά των
άλλων δύο γλωσσικών
εκδοχών:
v) Εάν καταναλώσετε τα
προϊόντα/ υπηρεσίες της
τράπεζάς μας θα έχετε
πάντοτε την υποστήριξή μας
vi) Η εταιρεία μας θα σας
σταθεί σαν φίλος
οποιαδήποτε στιγμή μας
χρειαστείτε κ.α

Αδύναμα υπονοήματα
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αλληλεπίδραση/οικειότητα

+

+

μετάδοση συναισθημάτων

+

+

+

δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

Πίνακας 5.21
Και στα τρία παραδείγματα που εξετάζουμε, παρατηρούμε ότι κατά την απόδοση της
εννοιολογικής μεταφοράς προς την ελληνική γλωσσική εκδοχή αυξάνεται η
εικονικότητα του μεταφορικού σχήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
μεγαλύτερος βαθμός υπονόησης, ο οποίος επιφέρει περισσότερα γνωστικά
αποτελέσματα στον αποδέκτη.
Πιο συγκεκριμένα, στο παράδειγμα 17 (La mission d’ Unilever? Être source de
Vitalité au quotidian (FR), Νιώθω καλά, φαίνομαι καλά και απολαμβάνω τη ζωή
στο έπακρο (EL)) η μεταφορική έκφραση που επιλέγεται για την ελληνική απόδοση
εκφράζει ανοιχτά τις εννοιολογικές αντιστοιχίες του μεταφορικού σχήματος της
γαλλικής εκδοχής, αλλά και πάλι το εύρος ερμηνείας του νοήματος είναι μεγάλο και
επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο τον χρήστη. Τα αδύναμα υπονοήματα που
εξάγονται, βάσει της ελληνικής μεταφορικής έκφρασης, είναι πολύ περισσότερα, με
αποτέλεσμα

να

αυξάνονται

τα

γνωστικά

αποτελέσματα

που

προκύπτουν.

Επιπροσθέτως, ο χρήστης του γαλλικού δικτυακού τόπου ενδεχομένως να πρέπει να
καταβάλλει μεγαλύτερο βαθμό προσπάθειας, προκειμένου να αποκωδικοποιήσει την
έννοια της ζωτικότητας, η οποία δεν αναλύεται στα επιμέρους συστατικά της, όπως
συμβαίνει στην ελληνική γλωσσική εκδοχή. Κάτι τέτοιο μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι για μια ακόμη φορά ο βαθμός συνάφειας στην ελληνική γλωσσική εκδοχή
εμφανίζεται μεγαλύτερος, γεγονός που συνοδεύεται και από την αύξηση του βαθμού
προτρεπτικής λειτουργίας του μεταφορικού σχήματος. Όπως διαφαίνεται και στον
πίνακα 5.19., με μόνη εξαίρεση την προτρεπτική τεχνική της αξιολόγησης, η οποία
διατηρείται στα ίδια επίπεδα και στις δύο γλωσσικές εκδοχές, η μετάδοση
συναισθημάτων και η δημιουργία υπερπραγματικότητας που προκύπτει από την
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της εννοιολογικής μεταφοράς αυξάνονται,
ενώ παράλληλα δημιουργείται μία αίσθηση οικειότητας και αλληλεπίδρασης, η οποία
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απουσιάζει από τη γαλλική γλωσσική εκδοχή.
Στο παράδειγμα 18 (Nouveau Fiat Doblò: Family ready (FR), Νέο Fiat Doblò: η
ευρυχωρία στα ιταλικά (EL)), αν και ο βαθμός συνάφειας εμφανίζεται και πάλι
αυξημένος στην ελληνική απόδοση, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον βαθμό
προτροπής μέσω της τεχνικής της αξιολόγησης, ο οποίος παραμένει σταθερός και
στις δύο γλωσσικές εκδοχές. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο γλωσσικών εκδοχών
προκύπτει από την ανάλυση των αδύναμων υπονοημάτων που ανακαλούνται στον
χρήστη και τα οποία αποκαλύπτουν την εφαρμογή διαφορετικής στρατηγικής
μάρκετινγκ στις δύο αγορές. Έτσι, ενώ μέσω της έκφρασης Family ready (αδύναμα
υπονοήματα: To προϊόν μας είναι ιδανικό για την οικογένεια διότι είναι ευρύχωρο και
λειτουργικό) η εταιρεία φαίνεται να απευθύνεται μόνο σε γαλλικές οικογένειες, στην
ελληνική απόδοση η επιλογή του εκφωνήματος η ευρυχωρία στα ιταλικά (αδύναμα
υπονοήματα: Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από ευρυχωρία και κατά συνέπεια είναι
ιδανικό για όσους χρειάζονται περισσότερο χώρο, το προϊόν μας είναι ιδανικό για την
οικογένεια, το προϊόν μας είναι ιδανικό για ζευγάρια που επιθυμούν μεγάλο χώρο στο
αυτοκίνητο, τo προϊόν μας είναι ιδανικό για μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν μεγάλο
χώρο στο αυτοκίνητο) διευρύνει την γκάμα των καταναλωτών, στους οποίους φαίνεται
να απευθύνεται το συγκεκριμένο προϊόν. Επομένως, στο εν λόγω παράδειγμα η
επιλογή της συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής φαίνεται να καθορίζεται
κυρίως από το γενικότερο επικοινωνιακό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται η
στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας και όχι από το πολιτισμικό υπόβαθρο των
χρηστών.
Στο παράδειγμα 19 (We stand by you (EN), On est là pour vous aider (FR),
Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή (EL)), παρατηρούμε και πάλι ότι ο
ειδικός της επιχώριας προσαρμογής του ελληνικού δικτυακού τόπου επιδιώκει
μεγιστοποίηση του βαθμού συνάφειας μέσω της χρήσης μίας σαφέστερης και πιο
ξεκάθαρης μεταφορικής έκφρασης (Μια καλύτερη τράπεζα για μια καλύτερη ζωή), η
οποία διευκολύνει τον αποδέκτη στην αποκωδικοποίηση του μεταφορικού νοήματος
και επιπροσθέτως, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται την
καλή ζωή μέσα από τη ρητή έκφραση της σχέσης αιτίας αιτιατού μεταξύ των εννοιών
ΚΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΚΑΛΗ ΖΩΗ. Λόγω του ότι στην ελληνική γλωσσική εκδοχή
η ερμηνεία των δύο εννοιών παραμένει ανοιχτή, ο έλληνας χρήστης οδηγείται σε

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
περισσότερες συνεπαγωγές και επηρεάζεται γνωστικά σε μεγαλύτερο βαθμό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά την αύξηση του βαθμού συνάφειας στην
ελληνική απόδοση, η προτρεπτική τεχνική της δημιουργίας αλληλεπίδρασης που
εντοπίζεται στις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές χάνεται. Ωστόσο, αυτή η μείωση
βαθμού προτροπής αντικαθίσταται από την προσθήκη της τεχνικής της αξιολόγησης
μέσω του αξιολογικού επιθέτου καλύτερη και τη διατήρηση του ίδιου βαθμού
μετάδοσης συναισθημάτων, καθώς η έννοια της καλύτερης τράπεζας μπορεί να
ανακαλέσει έννοιες αντίστοιχες με αυτές που εντοπίζονται στις άλλες δύο γλωσσικές
εκδοχές, όπως είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και η συνεχής παρουσία της εταιρείας
δίπλα στον καταναλωτή. Η επιλογή προσθήκης της αξιολόγησης ως μέσου πειθούς
του ελληνικού κοινού ενδεχομένως να βασίζεται σε υπόθεση του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής αναφορικά με την πολιτισμική προϋπάρχουσα γνώση του
ελληνικού κοινού, το οποίο προσδοκά μία αίσθηση ασφάλειας μέσω της εξωτερικής
θετικής αξιολόγησης του αντικειμένου που πρόκειται να καταναλώσει.

5.3.2.2.1.4 Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και προσθήκη
δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς
Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται η τεχνική διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς
και προσθήκης μίας δεύτερης παρατηρούμε ότι, αν και ο βαθμός συνάφειας
εμφανίζεται και πάλι αυξημένος, δεν μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει πάντοτε το
ίδιο και με την προτρεπτική λειτουργία του μεταφορικού σχήματος, η οποία
παρουσιάζει αυξομειώσεις ανάλογα με την περίπτωση.

20) ‘créateur d’ automobiles.’ (FR)
(‘δημιουργός αυτοκινήτων.’)

Eφευρέτες και δημιουργοί. (EL)

(www.renault.com)
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Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ

‘créateur d’ automobiles’

Eφευρέτες και δημιουργοί

Ισχυρά
υπονοήματα

i) η εταιρεία μας δημιουργεί αυτοκίνητα

i) η εταιρεία μας εφευρίσκει και δημιουργεί
(αυτοκίνητα)

Αδύναμα
υπονοήματα

i) H εταιρεία μας έχει μία ιστορία στον χώρο
του αυτοκινήτου
ii) Τα προϊόντα μας μπορούν να συγκριθούν
με έργα τέχνης
iii)Τα προϊόντα μας είναι καινοτόμα

i) H εταιρεία μας έχει μία ιστορία στον χώρο του
αυτοκινήτου
ii) Τα προϊόντα μας μπορούν να συγκριθούν με
έργα τέχνης
iii) Τα προϊόντα μας είναι καινοτόμα και αποτελούν
εφεύρεση

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

++

Πίνακας 5.22

Το παράδειγμα που εξετάζουμε δεν φαίνεται να απαιτεί ιδιαίτερη καταβολή
προσπάθειας για την εξαγωγή του μεταφορικού νοήματος σε καμία από τις δύο
γλωσσικές εκδοχές, καθώς ο χρήστης μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στα αδύναμα
υπονοήματα της εννοιολογικής μεταφοράς μέσα από το ισχυρό της υπονόημα. Η
έννοια του δημιουργού είναι κοινώς γνωστή και στους δύο υπό εξέταση πολιτισμούς
και μπορεί να επιφέρει παρόμοιες συνπεπαγωγές. Ωστόσο, η προσθήκη μίας δεύτερης
εννοιολογικής μεταφοράς στην ελληνική γλωσσική εκδοχή οδηγεί στην ανάκληση
περισσότερων υπονοημάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση του γνωστικού
αποτελέσματος και αντίστοιχα του συνόλου του βαθμού συνάφειας. Επίσης, μέσα από
την επιπρόσθετη αντιστοίχιση της έννοιας της εταιρείας με αυτήν του εφευρέτη
αυξάνεται ο βαθμός προτροπής της ελληνικής μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο
αξιολόγησης, γεγονός που μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει της προϋπάρχουσας γνώσης
του έλληνα χρήστη αναφορικά με την έννοια εφευρέτης και το πολιτισμικό
χαρακτηριστικό των ελλήνων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μία ανάγκη για μεγάλο
βαθμό βεβαιότητας (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4.). Μέσα από την έκφραση
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μεγαλύτερου βαθμού αξιολόγησης ο έλληνας χρήστης αισθάνεται μεγαλύτερη
ασφάλεια αναφορικά με την ποιότητα του προϊόντος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
η συγκεκριμένη δήλωση ενδεχομένως να αποτελεί υποκειμενικό ισχυρισμό, και
οδηγείται ευκολότερα προς την ενέργεια της κατανάλωσης.

21) Plus beau, plus fin et encore plus performant. (FR)
(Πιο ωραίο, πιο εκλεπτυσμένο και ακόμη πιο αποτελεσματικό.)

Με τη γοητεία του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδa. (EL)
(www.motorola.com)

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
Εννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

α) ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
β) ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Plus beau, plus fin et encore plus performant

Με τη γοητεία του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδα

i) Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από ομορφιά,
λεπτότητα και λειτουργικότητα

i) Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από τη γοητεία
του φιδιού και το άγγιγμα του Μίδα

i) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα έχετε
ένα όμορφο, εκλεπτυσμένο και λειτουργικό
προϊόν
ii) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
αισθάνεστε και οι ίδιοι πιο όμορφοι,
εκλεπτυσμένοι και θα διευκολύνετε τη ζωή
σας

i) Το προϊόν μας είναι όμορφο και εκλεπτυσμένο
(γοητεία του φιδιού)
ii) Το προϊόν μας είναι αποτελεσματικό,
λειτουργικό και πολυτελές (άγγιγμα του Μίδα)
iii) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα έχετε ένα
όμορφο, εκλεπτυσμένο, λειτουργικό και πολυτελές
προϊόν
iv) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα αισθάνεστε
και οι ίδιοι πιο όμορφοι, εκλεπτυσμένοι, θα
διευκολύνετε τη ζωή σας και θα κάνετε την
πολυτέλεια μέρος της ζωής σας
+
+
+

++

+

Πίνακας 5.23
Στο εν λόγω παράδειγμα, παρά την πλήρη διαφοροποίηση των δύο μεταφορικών
εκφράσεων που επιλέγονται για τη γαλλική και την ελληνική γλωσσική εκδοχή,
διαπιστώνουμε ότι ανακαλείται το ίδιο πρωτεύον εννοιολογικό σχήμα (ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ) και παράλληλα προστίθεται μία
δεύτερη εννοιολογική μεταφορά (ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ) στην
ελληνική απόδοση, μέσα από τα υπονοήματα στα οποία οδηγείται ο χρήστης, βάσει
των προσδοκιών συνάφειας που αναπτύσσει. Στη γαλλική γλωσσική εκδοχή τα
πλεονεκτήματα του προωθούμενου προϊόντος εκφράζονται ανοιχτά, με αποτέλεσμα
να καθίσταται εύκολη για τον χρήστη η αποκωδικοποίηση της υπονόησης του
μεταφορικού ρητορικού σχήματος. Μικρός βαθμός καταβολής προσπάθειας
μπορούμε να πούμε ότι απαιτείται και στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, καθώς η
μεταφορική έκφραση που χρησιμοποιείται είναι πολιτισμικά φορτισμένη και μπορεί
να ερμηνευθεί εύκολα από έναν χρήστη που φέρει την ανάλογη πολιτισμική γνώση.
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Ωστόσο, ο βαθμός υπονόησης των δύο μεταφορικών εκφράσεων διαφέρει,
καθώς μέσω της προσθήκης μίας δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς αυξάνεται ο
αριθμός των αδύναμων υπονοημάτων στα οποία οδηγείται ο έλληνας χρήστης, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο βαθμός συνάφειας στο σύνολό του. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι παρατηρείται διαφοροποίηση του βαθμού αξιολόγησης με
μείωση αυτού στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, κάτι που, ωστόσο, δεν φαίνεται να
επηρεάζει τον βαθμό προτροπής του μεταφορικού σχήματος, ο οποίος διατηρείται
στην ελληνική απόδοση μέσω της υπερπραγματικότητας που ανακαλεί το
συγκεκριμένο μεταφορικό σχήμα. Επιπροσθέτως, μέσα από την χρήση μίας ιδιαίτερα
πολιτισμικά φορτισμένης μεταφορικής έκφρασης, η οποία βασίζεται στην ελληνική
μυθολογία, ο έλληνας χρήστης αποκτά μία αίσθηση οικειότητας και αναγνωρίζει στο
συγκεκριμένο προϊόν ένα κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς του, γεγονός που
αυξάνει τον βαθμό μετάδοσης συναισθημάτων από την συγκεκριμένη έκφραση.
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνική διατήρησης της εννοιολογικής
μεταφοράς

και

προσθήκης

μίας

δεύτερης

στο

συγκεκριμένο

παράδειγμα

πραγματώνεται μέσα από την πλήρη πολιτισμική προσαρμογή της, γεγονός που
ενισχύει τον προτρεπτικό ρόλο που επιτελεί το μεταφορικό ρητορικό σχήμα στο
πλαίσιο ενός εταιρικού δικτυακού τόπου.

22) Welcome to the decade of smart. ‘Making our planet smarter is in everyone’s
interest.’
(EN)
(Καλωσήλθατε στη δεκαετία των έξυπνων. ‘Το να κάνουμε τον πλανήτη μας
εξυπνότερο είναι προς το συμφέρον όλων.’)

Une planète plus interlligente. (FR)
(Ένας πλανήτης πιο ευφυής.)

Καινοτομία που βοηθά τον πλανήτη.
(www.ibm.com)
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Εννοιολογικές μεταφορές

Μεταφορικές εκφράσεις

Ισχυρά υπονοήματα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ

Welcome to the decade of
smart. ‘Making our planet
smarter is in everyone’s
interest’

i) H εταιρεία μας βρίσκεται
στην δεκαετία των έξυπνων
ii) Εμείς ( η εταιρεία μας και
εσείς) κάνουμε τον πλανήτη
μας έξυπνο

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ

α) Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ
β) Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΟ

Une planète plus
interlligente

Καινοτομία που βοηθά τον
πλανήτη

Ο πλανήτης μας γίνεται
πιο έξυπνος

Τα προϊόντα μας αποτελούν
καινοτομία που βοηθά τον
πλανήτη

iii) Το να κάνουμε τον
πλανήτη μας έξυπνο είναι
προς το συμφέρον όλων μας

Αδύναμα υπονοήματα

i) Εάν γίνετε πελάτες μας
κάνετε μια έξυπνη κίνηση
/γίνεστε εξυπνότεροι
ii) Δημιουργώντας
καινοτομίες βοηθάμε τον
πλανήτη
iii) Δημιουργώντας
καινοτομίες βοηθάμε τον
εαυτό μας
iv) Kαταναλώνοντας τα
προϊόντα μας βοηθάτε τον
πλανήτη και τον εαυτό σας

αλληλεπίδραση/οικειότητα

+

μετάδοση συναισθημάτων

+

i) H εταιρεία μας κάνει
τον πλανήτη πιο έξυπνο
ii)Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας κάνετε τον
πλανήτη πιο έξυπνο
iii) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας βοηθάτε τον
πλανήτη

i) Η καινοτομία των
προϊόντων μας βασίζεται στην
οικολογία
ii) Τα προϊόντα μας βοηθούν
τον πλανήτη
iii)Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας βοηθάτε τον
πλανήτη
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Πίνακας 5.24
Στο παράδειγμα 22 (Welcome to the decade of smart. ‘Making our planet smarter is
in everyone’s interest’ (EN), Une planète plus interlligente (FR), Καινοτομία που
βοηθά τον πλανήτη (EL)) μέσα από το συσχετισμό που δημιουργείται μεταξύ των
εννοιών ΕΞΥΠΝΟΣ και ΠΛΑΝΗΤΗΣ, βάσει των μεταφορικών εκφράσεων
…Making our planet smarter..(…Το να κάνουμε τον πλανήτη μας εξυπνότερο…) και
Une planète plus intelligente (Ένας πλανήτης πιο ευφυής) στον αγγλικό και γαλλικό
δικτυακό τόπο αντίστοιχα, φαίνεται να επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος,
καθώς και της περιέργειας του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται έκδηλη η
πληροφοριακή πρόθεση του δημιουργού, η οποία έχει ως απώτερο επικοινωνιακό
στόχο την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας. Αυτό δεν είναι κάτι μη
αναμενόμενο για τον χρήστη, ο οποίος, βάσει της προϋπάρχουσας γνώσης του για το
συγκεκριμένο κειμενικό είδος, είναι προετοιμασμένος για τη χρήση μεταφορικών
σχημάτων λόγου, ακόμη και αν δεν τα αναγνωρίζει συνειδητά. Το ίδιο συμβαίνει και
με την ελληνική γλωσσική εκδοχή της μεταφορικής έκφρασης Καινοτομία που βοηθά
τον πλανήτη, η οποία, αν και δεν γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη ως μεταφορική
έκφραση, μπορεί να κινήσει την περιέργειά του για περαιτέρω πληροφορίες.
Μελετώντας συγκριτικά τα ισχυρά και αδύναμα υπονοήματα στις τρεις
γλωσσικές εκδοχές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η αγγλική γλωσσική εκδοχή
οδηγεί στην εξαγωγή των περισσότερων ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων, ενώ η
γαλλική στα λιγότερα. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να καθορίζει το βαθμό συνάφειας
είναι ο βαθμός προσπάθειας που θα πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης του κάθε
δικτυακού τόπου, προκειμένου να εξάγει τα υπονοήματα που επιδιώκει ο ειδικός της
επιχώριας προσαρμογής και το οποίο θα οδηγήσει το κοινό στην κατανάλωση των
προϊόντων της εταιρείας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι η αγγλική μεταφορική
έκφραση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα γνωστικά αποτελέσματα, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής εξαγωγή τους από τον χρήστη, η οποία δεν φαίνεται
να αποτελεί εύκολη υπόθεση. Εξετάζοντας προσεκτικά τον πίνακα των υπονοημάτων,
η ελληνική γλωσσική εκδοχή φαίνεται να εκφράζει αμεσότερα το πλεονέκτημα της
εταιρείας, εφόσον ένα από τα ισχυρά υπονοήματα που είναι αναμενόμενο να εξάγει ο
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δέκτης είναι Η καινοτομία μας βοηθά τον πλανήτη. Επομένως, δίχως την καταβολή
ιδιαίτερης προσπάθειας, ο έλληνας χρήστης κατορθώνει να λάβει την πληροφορία ότι
η συγκεκριμένη εταιρεία μέσα από τις καινοτομίες που εφαρμόζει μπορεί να
βοηθήσει τον πλανήτη και το ίδιο μπορεί να επιτύχει και ο δέκτης καταναλώνοντας
τα προϊόντα της. Αντιθέτως, στον γαλλικό δικτυακό τόπο το ισχυρό υπονόημα που
αναμένεται να εξαχθεί είναι Ο πλανήτης μας γίνεται πιο έξυπνος, το οποίο δεν
διευκολύνει ιδιαίτερα τον χρήστη στην εξαγωγή υπονοημάτων που να δικαιολογούν
την επικαλεστική λειτουργία του στον δικτυακό τόπο. Ωστόσο, βάσει της γνώσης του
για το κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου, ο χρήστης μπορεί εύκολα να συμπεράνει
ότι πρόθεση του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής είναι να μεταφέρει περισσότερες
πληροφορίες, με αποτέλεσμα να ωθηθεί σε μία προσπάθεια εξαγωγής περαιτέρω
υπονοημάτων (H εταιρεία μας κάνει τον πλανήτη πιο έξυπνο, Καταναλώνοντας τα
προϊόντα μας κάνετε τον πλανήτη πιο έξυπνο, Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
βοηθάτε τον πλανήτη κ.α.) Ενώ, λοιπόν, το συγκεκριμένο δεικτικό ερέθισμα (Une
planète plus intelligente) (Ένας πλανήτης πιο ευφυής) είναι δημιουργικό και
λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς την επιτυχία προσέλκυσης της προσοχής του
κοινού και καθοδήγησης αυτής προς την πληροφοριακή πρόθεση του δημιουργού, ο
βαθμός συνάφειας προς το γαλλικό κοινό δεν είναι το ίδιο μεγάλος με το βαθμό
συνάφειας που επιτυγχάνεται στον ελληνικό δικτυακό τόπο. Αναφορικά με τον
αγγλικό δικτυακό τόπο, ενώ εντοπίζεται η ίδια προσωποποίηση με αυτήν που
συναντάμε στο γαλλικό, το συνολικό γλωσσικό περικείμενο υποβοηθά στην
ευκολότερη εξαγωγή των αδύναμων υπονοημάτων (Welcome to the Decade of Smart.
“Making our planet smarter is in everyone’s interest”) (Καλωσήλθατε στη δεκαετία
των έξυπνων. ‘Το να κάνουμε τον πλανήτη μας εξυπνότερο είναι προς το συμφέρον
όλων’). Έτσι, εξαρχής, τα ισχυρά υπονοήματα που αναμένεται να εξαχθούν (H
εταιρεία μας βρίσκεται στην δεκαετία των έξυπνων, Εμείς ( η εταιρεία μας και εσείς)
κάνουμε τον πλανήτη μας έξυπνο, το να κάνουμε τον πλανήτη μας έξυπνο είναι προς το
συμφέρον όλων μας) μπορούν να οδηγήσουν τον χρήστη ευκολότερα απ’ ότι στην
αντίστοιχη γαλλική, σε μία ερμηνεία που δικαιολογεί την κατανάλωση των
προϊόντων της εταιρείας, βάσει της βοήθειας που θα δοθεί, τόσο προς τον πλανήτη,
όσο και προς τον ίδιο τον καταναλωτή (Εάν γίνετε πελάτες μας κάνετε μια έξυπνη
κίνηση /γίνεστε εξυπνότεροι, Δημιουργώντας καινοτομίες βοηθάμε τον πλανήτη,
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Δημιουργώντας καινοτομίες βοηθάμε τον εαυτό μας, Kαταναλώνοντας τα προϊόντα μας
βοηθάτε τον πλανήτη και τον εαυτό σας). Κατά συνέπεια, και στον αγγλικό δικτυακό
τόπο φαίνεται να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας, σε σχέση με το
γαλλικό, παρά την επιλογή της ίδιας προσωποποίησης και στους δύο δικτυακούς
τόπους, αλλά όχι και σε σχέση με τον ελληνικό, όπου η εξαγωγή του επιδιωκόμενου
νοήματος αποτελεί και πάλι πιο απλή υπόθεση. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε
ότι η δυσκολία που απαιτείται για την ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος, τόσο
στην αγγλική, όσο και στη γαλλική γλωσσική εκδοχή, ενδεχομένως να είναι σκόπιμη,
καθώς μέσω της έλλειψης προσδιορισμού του νοήματος από το γλωσσικό
περικείμενο το εκφώνημα παραμένει ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες και η ευθύνη
αποκωδικοποίησής του μετατίθεται στον δέκτη, ο οποίος εμπλέκεται σε μεγάλο
βαθμό, προκειμένου να εξάγει ένα νόημα που θα τον καλύψει. Εξάλλου, όπως
αναφέρουν οι McQuarrie και Mick (2003: 207) «η ευχαρίστηση που προκύπτει από
την επιτυχή επεξεργασία ενός ρητορικού σχήματος, αναμένεται να δημιουργήσει μια
θετική στάση προς τη διαφήμιση», επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και
προς έναν δικτυακό τόπο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι (ό.π: 208) «η ευχαρίστηση που
συσχετίζεται με το ρητορικό σχήμα μπορεί να μεταφερθεί στην εταιρεία», γεγονός
που μπορεί να αιτιολογήσει την επιλογή μία δυσερμήνευτης μεταφορικής έκφρασης.
Ωστόσο, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν (ό.π: 207), εάν το ρητορικό σχήμα εμφανίζει
τόσο μεγάλο βαθμό απόκλισης και δυσαρμονίας, ώστε να μην επιτρέπεται η
κατανόηση και ερμηνεία του, τότε ο αποδέκτης του μηνύματος ενδεχομένως να
αισθανθεί δυσαρέσκεια και ενόχληση.
Κατά συνέπεια, η χρήση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς δεν αποτελεί
εύκολη υπόθεση και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
ικανότητα του κοινού να την ερμηνεύσει. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στο
συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το γεγονός ότι παρά την αύξηση του βαθμού
συνάφειας στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, ο βαθμός προτροπής του μεταφορικού
ρητορικού σχήματος εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση κυρίως με την αγγλική
απόδοση. Έτσι, ενώ διατηρείται ίδιος βαθμός αξιολόγησης και μετάδοσης
συναισθημάτων, η ελληνική μεταφορική έκφραση αδυνατεί να αποδώσει το βαθμό
αλληλεπίδρασης και οικειότητας που δημιουργείται στην αντίστοιχη αγγλική.
Ωστόσο, ο βαθμός προτροπής της ελληνικής απόδοσης εμφανίζεται αυξημένος σε
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σχέση με τη γαλλική, όπου η προτρεπτική λειτουργία επιδιώκεται μόνο μέσω της
τεχνικής της αξιολόγησης και στον ίδιο βαθμό με τις άλλες δύο. Στο παράδειγμα που
εξετάζουμε, η μείωση του βαθμού καταβολής προσπάθειας που απαιτείται για την
εξαγωγή των αδύναμων υπονοημάτων ενδεχομένως να οφείλεται στις υποθέσεις που
διαμορφώνει ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής, αναφορικά με την προϋπάρχουσα
πολιτισμική γνώση των ελλήνων σε ό,τι αφορά στον τομέα της οικολογίας.
Δεδομένου ότι η οικολογική συνείδηση έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαετία, θεωρείται απαραίτητη η χρήση μίας πιο ευερμήνευτης
μεταφορικής έκφρασης, η οποία θα μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες συνεπαγωγές
για το συγκεκριμένο θέμα. Διαφαίνεται, επομένως, για ακόμη μία φορά η ανάγκη
προσαρμογής του δικτυακού τόπου σύμφωνα με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του
κοινού στο οποίο αυτός απευθύνεται.

5.3.2.2.2. Μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Όπως προαναφέραμε, από τις προσαρμοστικές τεχνικές που ανήκουν στην ευρύτερη
κατηγορία μη διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς θα εξετάσουμε μόνο την
τεχνική

της

διαφοροποίησης

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

με

παράλληλη

διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης, καθώς οι προσαρμοστικές τεχνικές τόσο
της παράλειψης όσο και της απαλοιφής της εννοιολογικής μεταφοράς δεν επιτρέπουν
τη διαγλωσσική μελέτη του βαθμού συνάφειας και της προτρεπτικής λειτουργίας του
μεταφορικού σχήματος, λόγω της απουσίας του στην ελληνική γλωσσική εκδοχή.

5.3.2.2.2.1

Διαφοροποίηση

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

με

παράλληλη διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης
Στα παραδείγματα που ακολουθούν η εννοιολογική μεταφορά που χρησιμοποιείται
στην ελληνική γλωσσική εκδοχή διαφοροποιείται πλήρως από την αγγλική ή/και τη
γαλλική, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης και
επιδίωξης πειθούς του ελληνικού κοινού.
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23) Your One Touch, Your Life.

(EN)

(Το One Touch Σας/Σου, η Ζωή Σας/Σου.)

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των μετρητών One Touch.
(www.jnj.com)

Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ (Η) ΖΩΗ (ΣΑΣ)

TO ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Your One Touch, Your Life

Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο των μετρητών One
Touch

Το δικό σας Οne Touch (μετρητής διαβήτη)
θα σας εξασφαλίσει τη ζωή σας

Είστε ευπρόσδεκτοι στον κόσμο των προϊόντων μας
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i) Kαταναλώνοντας το προϊόν μας
προστατεύεστε από τον διαβήτη

+

i) Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας
τόπο
ii) Είστε ελεύθεροι να εξερευνήσετε τον χώρο
μας/τον δικτυακό μας τόπο και τα προϊόντα μας
iii)Ο κόσμος των προϊόντων μας αποτελεί
εναλλακτική πραγματικότητα όπου όλα είναι
πιθανά
iv) Εάν καταναλώσετε τα προϊόντα μας όλα είναι
πιθανά (π.χ ακόμη και το να γλιτώσετε από τον
διαβήτη)
+

+

+

+

+

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση
επεξήγηση

Πίνακας 5.25

Στο παράδειγμα 23 (Your One Touch, Your Life (EN), Σας καλωσορίζουμε στον
κόσμο των μετρητών One Touch (EL)) η ελληνική μεταφορική έκφραση φαίνεται να
παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό συνάφειας, σε σχέση με την αντίστοιχη αγγλική,
καθώς η εξαγωγή του μεταφορικού νοήματος φαίνεται να απαιτεί μικρότερο βαθμό
καταβολής προσπάθειας, λόγω του ότι η ελληνική διατύπωση είναι πιο ξεκάθαρη και
πιο ανοιχτή, ενώ παράλληλα οδηγεί σε περισσότερα γνωστικά αποτελέσματα, λόγω της
εικονικότητάς της. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην αγγλική γλωσσική εκδοχή
του δικτυακού τόπου καθίσταται σαφής από το περικείμενο η έννοια της ζωής, η
οποία συγκεκριμενοποιείται και περιορίζεται στην έννοια της προστασίας από τον
διαβήτη, με αποτέλεσμα, να περιορίζεται το εύρος των πιθανών ερμηνειών και των
συνεπαγωγών στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ο άγγλος χρήστης. Αντιθέτως, στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή, τόσο η έκφραση καλωσορίσατε, όσο και η ένταξη του
προϊόντος σε έναν ξεχωριστό κόσμο, αυξάνουν το βαθμό υπονόησης του μεταφορικού
σχήματος και βάσει της προϋπάρχουσας γνώσης των χρηστών οδηγούν σε πλήθος
συνεπαγωγών, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερα γνωστικά αποτελέσματα. Τόσο
η αγγλική, όσο και ελληνική μεταφορική έκφραση, διακρίνονται για τον προτρεπτικό
τους ρόλο, καθώς και στις δύο δημιουργείται μία διαλεκτική σχέση μεταξύ του

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
συντάκτη και του χρήστη του δικτυακού τόπου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
βαθμός αλληλεπίδρασης, ενώ παράλληλα ο χρήστης αποκτά την αίσθηση ότι
εισάγεται σε μία εναλλακτική πραγματικότητα, όπου μπορεί να αισθάνεται σιγουριά
για τη ζωή του. Κάτι τέτοιο, ενισχύει την συναισθηματική απήχηση του εκφωνήματος
προς τον χρήστη, ο οποίος παρακινείται έμμεσα προς κατανάλωση των
προωθούμενων προϊόντων. Διαπιστώνουμε επομένως, ότι μέσα από την τροποποίηση
της εννοιολογικής μεταφοράς επιτυγχάνεται ίδιος βαθμός προτροπής και στις δύο
γλωσσικές εκδοχές. Ωστόσο, εύλογα μπορεί να προκύψει το ερώτημα γιατί ο ειδικός
της επιχώριας προσαρμογής δεν διατηρεί απλώς την ίδια μεταφορική έκφραση και
μπαίνει στον κόπο να την τροποποιήσει; Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μία
πιθανή αιτία γι΄ αυτήν τη διαφοροποίηση αποτελεί η επιδίωξη βέλτιστου συναφούς
αποτελέσματος, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την διατύπωση μιας πιο
ευερμήνευτης μεταφορικής έκφρασης, η οποία οδηγεί σε πλήθος συνεπαγωγών.
Επιπροσθέτως, μέσα από την επιλογή μίας μεταφορικής έκφρασης, η οποία δείχνει να
εισάγει ομαλά τον χρήστη σε έναν χώρο, όπου θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με
το προωθούμενο προϊόν, σε αντίθεση με την αγγλική, η οποία θεωρεί εκ των
προτέρων δεδομένη την κατοχή του προϊόντος από τον χρήστη (Your One Touch) (Το
δικό Σας/Σου One Touch), αποφεύγεται ο βεβιασμός του αποδέκτη προς κατανάλωση
και επιτυγχάνεται μία πιο έμμεση προτροπή που του αφήνει περιθώρια επιλογής.

24) Borderless Networks
Accelerate business by delivering any media to any device, while reducing energy
costs and maintaining highly-secure access from anywhere. (EN)
(Δίκτυα Χωρίς Σύνορα
Επιταχύνετε την επιχείρηση διανέμοντας οποιαδήποτε μέσα σε οποιαδήποτε
συσκευή, μειώνοντας παράλληλα το κόστος ενέργειας και διατηρώντας πρόσβαση
υψηλής ασφάλειας από οπουδήποτε.)
Dynamisez
vos
activités
avec
les
réseaux
sans
frontières.
Tout type de support pour tout type de périphérique. Réduisez vos coûts énèrgétiques.
Offrez un accès trés sécurisé partout. (FR)
(Ενδυναμώστε τις δραστηριότητές σας με δίκτυα χωρίς σύνορα. Κάθε τύπος
υποστήριξης για κάθε τύπο περιφερειακού. Μειώστε το κόστος της ενέργειάς σας.
Προσφέρετε πολύ ασφαλή πρόσβαση παντού.)
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Δημιουργήστε τα θεμέλια για το Internet Επόμενης Γενιάς
Το CRS-3 προσφέρει μεγαλύτερη από 12πλάσια ικανότητα διακίνησης δεδομένων.
(EL)
(www.cisco.com)

Εννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Borderless Networks
Accelerate business by
delivering any media to any
device, while reducing
energy costs and
maintaining highly-secure
access from anywhere

Dynamisez vos activités avec les
réseaux sans frontières.
Tout type de support pour tout
type de périphérique. Réduisez
vos coûts énèrgétiques. Offrez
un accès trés sécurisé partout

Ισχυρά
υπονοήματα

Με τα προϊόντα/τις
υπηρεσίες της εταιρείας μας
μπορείτε να αποκτήσετε
δίκτυα δίχως όρια

Αδύναμα
υπονοήματα

i) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα/υπηρεσίες της
εταιρείας μας διευρύνετε τα
δίκτυά σας

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

+

Με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες
της εταιρείας μας μπορείτε να
αποκτήσετε δίκτυα δίχως όρια

i) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα/υπηρεσίες της
εταιρείας μας διευρύνετε τα
δίκτυά σας

α)ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΤΙΡΙΟ
β) ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΨΥΧΟ ΟΝ
Δημιουργήστε τα θεμέλια για το
Internet Επόμενης Γενιάς
Το CRS-3 προσφέρει μεγαλύτερη
από 12πλάσια ικανότητα
διακίνησης δεδομένων

Με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της
εταιρείας μας μπορείτε να
δημιουργήσετε τα θεμέλια για το
Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς
i) Το διαδίκτυο εξελίσσεται
αενάως
ii) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας
μας συμβάλλετε στην βελτίωση
του διαδικτύου
iii) Καταναλώνοντας τα
προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας
μας βελτιώνετε τη δική σας
πρόσβαση στο διαδίκτυο

+

+
+

+

+

+

επεξήγηση

Πίνακας 5.26
Μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας της ελληνικής μεταφορικής έκφρασης εντοπίζεται
και στο εν λόγω παράδειγμα, καθώς και πάλι το πλήθος των συνεπαγωγών που
μπορούν να προκύψουν βάσει του μεταφορικού εκφωνήματος είναι μεγαλύτερο σε
σχέση με τις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές, ενώ ο βαθμός καταβολής προσπάθειας
που απαιτείται για την αποκωδικοποίηση του μεταφορικού νοήματος φαίνεται να
είναι ο ίδιος. Λαμβάνοντας υπόψη τα υπονοήματα που προκύπτουν από την
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μεταφορική έκφραση Δημιουργήστε τα θεμέλια για το Internet Επόμενης Γενιάς
μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης
τεχνικής για την απόδοση του μεταφορικού σχήματος. Ήδη από την εξαγωγή των
ισχυρών υπονοημάτων (Με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της εταιρείας μας μπορείτε να
αποκτήσετε δίκτυα δίχως όρια (ΕΝ, FR), Με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της εταιρείας
μας μπορείτε να δημιουργήσετε τα θεμέλια για το Διαδίκτυο Επόμενης Γενιάς (EL))
διαφαίνεται μία προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής ευθύνης προς τον χρήστη, βάσει
της οποίας, καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος για τη βελτίωση του διαδικτύου. Με αυτόν
τον τρόπο, ο έλληνας χρήστης, σε αντίθεση με τον άγγλο και τον γάλλο, αναλαμβάνει
ουσιαστικό ρόλο και εμπλέκεται συναισθηματικά. Η επιλογή μίας μεταφορικής
έκφρασης, βάσει της οποίας ο χρήστης αποκτά κοινωνικό ρόλο, φαίνεται να συνάδει
με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων, οι οποίοι εμφανίζουν μεγαλύτερο
βαθμό συλλογικότητας σε σχέση με τους άγγλους και τους γάλλους (Hofstede, 1991)
(βλ. κεφ. 3.4.).

25) Punto Evo: jouez l’évolution. (FR)
(Punto Evo: παίξτε την εξέλιξη.)

Fiat Punto Evo: Ο μύθος συνεχίζεται. (EL)
(www.fiat.com)
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Εννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

αλληλεπίδραση/
οικειότητα
μετάδοση
συναισθημάτων
Δημιουργία
υπερπραγματικότητας
αξιολόγηση

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ

Punto Evo: jouez l’évolution

Fiat Punto Evo: Ο μύθος συνεχίζεται

i) Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά την
εξέλιξη μέσω του προϊόντος μας

i) Το προϊόν μας αποτελεί τη συνέχεια ενός μύθου

i) Το προϊόν μας αποτελεί εξέλιξη/ είναι
καινοτόμο
ii) Η εμπειρία με το προϊόν μας είναι
ευχάριστη όπως το παιχνίδι
iii) Εάν καταναλώσετε το προϊόν μας θα
αποκτήσετε ένα καινοτόμο/τελευταίας
εξέλιξης αυτοκίνητο
iv) Εάν καταναλώσετε το προϊόν μας θα
ζήσετε μια ευχάριστη εμπειρία
+

i)Το προϊόν μας είναι πολύ καλής ποιότητος
ii)Το προϊόν μας μπορεί να σας μεταφέρει σε έναν
μυθικό κόσμο
iii)Eάν καταναλώσετε το προϊόν μας θα αποκτήσετε
ένα καλής ποιότητος αυτοκίνητο
iv)Εάν καταναλώσετε το προϊόν μας θα
αποτελέσετε μέρος ενός μύθου

+

+

+

επεξήγηση

Πίνακας 5.27
Ένα τελευταίο παράδειγμα διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς στο οποίο
εντοπίζεται αύξηση του βαθμού συνάφειας αποτελεί το παράδειγμα 25 (Punto Evo:
jouez l’évolution (FR), Fiat Punto Evo: Ο μύθος συνεχίζεται (EL)). Εδώ, αν και τα
γνωστικά αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται να είναι παρόμοια, το μεταφορικό
νόημα φαίνεται να εξάγεται ευκολότερα στην ελληνική γλωσσική εκδοχή. Κάτι τέτοιο
οφείλεται στην ασάφεια που δημιουργείται από την επιλογή του όρου évolution
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(εξέλιξη) ως συντακτικού αντικειμένου του όρου jouez (παίξτε) στη γαλλική
γλωσσική εκδοχή. Επομένως, θεωρούμε ότι απαιτείται μεγαλύτερος βαθμός
επεξεργασίας που θα οδηγήσει στο επιδιωκόμενο μεταφορικό νόημα του εν λόγω
εκφωνήματος. Αντιθέτως, η έκφραση Ο μύθος συνεχίζεται είναι πιο ξεκάθαρη για τον
έλληνα χρήστη και τον οδηγεί ευκολότερα στην εξαγωγή των υπονοημάτων του
μεταφορικού σχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιτελείται ευκολότερα η προτρεπτική
λειτουργία της ελληνικής μεταφορικής έκφρασης, η οποία, αν και δεν εμφανίζει
κάποιο βαθμό αλληλεπίδρασης ή οικειότητας, όπως συμβαίνει στη γαλλική γλωσσική
εκδοχή, κατορθώνει να εισάγει τον χρήστη στην εναλλακτική πραγματικότητα του
μύθου διατηρώντας παράλληλα έναν αξιολογικό χαρακτήρα.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η διατήρηση του μεταφορικού λόγου στις ανωτέρω
προσαρμοστικές τεχνικές, καθιστά έκδηλη την προσπάθεια δημιουργίας προσδοκιών
συνάφειας προς τους χρήστες του διαδικτύου εκ μέρους της εταιρείας, προκειμένου
να διασφαλίσει επιτυχή επικοινωνία με το κοινό. Η χρήση της μεταφοράς αποτελεί
ερέθισμα, το οποίο χρησιμοποιεί ο σχεδιαστής του δικτυακού τόπου, προκειμένου να
τραβήξει την προσοχή του χρήστη και να τον ενεπλέξει σε μία ερμηνευτική
διαδικασία, η οποία είναι αναπόφευκτη λόγω της ασυμβατότητας της μεταφοράς με
τα προϊόντα της εταιρείας που προωθείται. Ωστόσο, το γλωσσικό δεικτικό ερέθισμα
που επιλέγεται ενδεχομένως να μην αποτελεί έκπληξη για τον χρήστη, καθώς η
προϋπάρχουσα γνώση του για το κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου του επιτρέπει
να δημιουργήσει προσδοκίες, σύμφωνα με τις οποίες, η χρήση της μεταφοράς είναι
αναμενόμενη.
Οι μεταφορικές εκφράσεις που επιλέγονται για την απόδοση της εννοιολογικής
μεταφοράς θεωρούμε ότι είναι στοχευμένες και βασίζονται στην προσπάθεια του
ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο του
ανατέθηκε εξαρχής, από την εταιρεία, το έργο της επιχώριας προσαρμογής. Ο σκοπός
αυτός συνίσταται στο να πειστεί το κοινό να αγοράσει τα προωθούμενα προϊόντα και
ένα από τα μέσα που φαίνεται να εφαρμόζεται για την επίτευξή του είναι η χρήση του
μεταφορικού λόγου. Λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα των Sperber και Wilson
(2001: 153), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα δύο βασικά κριτήρια για τον ορισμό του
δεικτικού ερεθίσματος είναι α) η προσέλκυση της προσοχής του κοινού και β) η
καθοδήγηση της προσοχής του κοινού προς την πληροφοριακή πρόθεση του πομπού,
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η μεταφορά φαίνεται να λειτουργεί ως επαρκές δεικτικό ερέθισμα στο πλαίσιο ενός
εταιρικού δικτυακού τόπου.

5.3.3. Συμπεράσματα
Επιδιώκοντας να εξάγουμε κάποια γενικά συμπεράσματα που αφορούν στην απόδοση
του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων παρουσιάζουμε συνοπτικά:
 το βαθμό συνάφειας που φαίνεται να επιτυγχάνεται με την
κάθε προσαρμοστική τεχνική στις ελληνικές αποδόσεις,
 τον τρόπο που διαμορφώνονται οι προτρεπτικές τεχνικές
(εάν μειώνονται, διατηρούνται ή αυξάνονται) σε σχέση με
το βαθμό συνάφειας της ελληνικής γλωσσικής εκδοχής και
 τον τρόπο απόδοσης των τεχνικών προτροπής (μείωση,
διατήρηση ή αύξηση) στην κάθε προσαρμοστική τεχνική
πάντοτε στους δικτυακούς τόπους που απευθύνονται προς
το ελληνικό κοινό
Τέλος, επιδιώκουμε:


να

αναγνωρίσουμε

τη

γενικότερη

προσαρμοστική

στρατηγική που υιοθετείται από τους ειδικούς της
επιχώριας προσαρμογής για τους έλληνες αποδέκτες.

5.3.3.1. Βαθμός συνάφειας, προτρεπτικές τεχνικές και τρόπος
απόδοσης του μεταφορικού ρητορικού σχήματος
Μέσα από την ανάλυση του υπό μελέτη δείγματος, βάσει της θεωρίας της Συνάφειας
καθώς και της γνωσιακής μεταφραστικής προσέγγισης προκύπτει ότι στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή των μεταφορικών εκφωνημάτων, που λειτουργούν ως δεικτικά
ερεθίσματα για την προσέλκυση του κοινού, ο βαθμός συνάφειας είτε
α) διατηρείται είτε
β) αυξάνεται
σε σχέση με αυτόν που εντοπίζεται στην αντίστοιχη αγγλική ή/και γαλλική γλωσσική
εκδοχή.
Στο μεγαλύτερο μέρος των προσαρμοστικών τεχνικών που εντοπίστηκαν ο
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ειδικός της επιχώριας προσαρμογής τείνει να αποδώσει το ρητορικό σχήμα της
μεταφοράς αυξάνοντας το βαθμό της εικονικότητας που την χαρακτηρίζει, χωρίς,
ωστόσο, να καθιστά πιο δύσκολη την εξαγωγή των υπονοημάτων της από τον
χρήστη. Κάτι τέτοιο, δείχνει να συνάδει με την ένταξη του ελληνικού πολιτισμού
στην κατηγορία πολιτισμών υψηλού περικειμένου, στους οποίους, σύμφωνα με τον
Hall (1976), το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας προϋπάρχει, είτε στο περικείμενο
της επικοινωνιακής κατάστασης, είτε στο ίδιο το άτομο (βλ. αναλυτικά κεφ. 4.3.3). Η
επιλογή διατήρησης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς και επιπλέον η τάση
αύξησης του βαθμού υπονόησής της λειτουργεί αποτελεσματικά για τον έλληνα
χρήστη, ο οποίος ως μέλος ενός πολιτισμού υψηλού περικειμένου είναι σε θέση να
αποκωδικοποιήσει

εκφωνήματα

που

χαρακτηρίζονται

από

υψηλό

βαθμό

συμβολισμού και εμμεσότητας.
Ο συσχετισμός μεταξύ του βαθμού συνάφειας του εκφωνήματος και των
τεχνικών απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς διαφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Βαθμός συνάφειας (βαθμός
προσπάθειας και αποτελέσματος)

Τεχνική απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
Πλήρης διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς

Ίδιος βαθμός συνάφειας

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και
κυριολεκτική μετάφραση της μεταφορικής έκφρασης
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και αυτούσια
απόδοση της μεταφορικής έκφρασης
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές
Διατήρηση της πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς
και διαφοροποίηση της δευτερεύουσας
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και
διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο
βαθμού εμπλοκής του δέκτη και παρουσίας του ομιλητή

Μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
επέκτασή της
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και προσθήκη
δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς
Μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
παράλληλη διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης
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Πίνακας 5.28: Συνοπτική παρουσίαση του βαθμού συνάφειας που επιτυγχάνεται ανά
τεχνική απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις περιπτώσεις, όπου ο βαθμός συνάφειας δεν
αλλάζει, το ίδιο συμβαίνει και με τις προτρεπτικές τεχνικές που εντοπίζονται στα υπό
μελέτη παραδείγματα, όπως είναι η αλληλεπίδραση και η οικειότητα που
αναπτύσσεται μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του δικτυακού τόπου, η μετάδοση
συναισθημάτων που επιτυγχάνεται καθώς και η δημιουργία υπερπραγματικότητας.
Αναφορικά με την έκφραση αξιολόγησης για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και την ίδια
την εταιρεία παρατηρούμε ότι, ενώ διατηρείται σε γενικές γραμμές όταν ο βαθμός
συνάφειας παραμένει ίδιος, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αυξάνεται. Η
συγκεκριμένη διαφοροποίηση δείχνει να επιβεβαιώνει την κατάταξη του ελληνικού
πολιτισμού στην κορυφή της λίστας των χωρών που διακρίνονται από το πολιτισμικό
χαρακτηριστικό της αποφυγής αβεβαιότητας (Ηofstede, 1991). Βάσει του
συγκεκριμένου πολιτισμικού χαρακτηριστικού, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο
έλληνας χρήστης αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα για την ποιότητα
του προωθούμενου προϊόντος, όταν διατυπώνεται άμεσα ή έμμεσα κάποια μορφή
αξιολόγησης, έστω και αν αυτή είναι κατ’ ουσίαν υποκειμενική.
Στα παραδείγματα απόδοσης του σχήματος λόγου της μεταφοράς, όπου ο
βαθμός συνάφειας φαίνεται να αυξάνεται, παρατηρείται η τάση ο βαθμός
αλληλεπίδρασης, μετάδοσης συναισθημάτων, δημιουργίας υπερπραγματικότητας και
αξιολόγησης, να παραμένει ίδιος, είτε να αυξάνεται. Το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις όπου η γενικότερη προτρεπτική λειτουργία του μεταφορικού σχήματος
μειώνεται στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, ενώ αντιθέτως πολύ συχνά όχι μόνο
διατηρείται, αλλά και αυξάνεται, αποκαλύπτει μία τάση δυσπιστίας από την μεριά
των ελλήνων, οι οποίοι, προκειμένου να πειστούν, χρειάζονται ισχυρότερα μέσα
προτροπής. Η αύξηση του βαθμού προτροπής μέσα από τις προσαρμοστικές επιλογές
του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής κατά την απόδοση του ρητορικού σχήματος
της μεταφοράς φαίνεται να αποτελεί μία μορφή πολιτισμικής προσαρμογής του
εννοιολογικού περιεχομένου, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις
προσδοκίες του ελληνικού κοινού. Τα ανωτέρω συνοψίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Βαθμός
συνάφειας

αλληλεπίδραση/
οικειότητα

Τεχνικές προτροπής
μετάδοση
υπερπραγματικότητα
συναισθημάτων

αξιολόγηση
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Μ

Δ

Διατήρηση

+

Αύξηση

+

Α

Μ

Δ

Α

Μ

+

+

+

Δ

Α

Μ

+

+

+

+

Δ

Α

+

+

+

+

Μ= Μείωση
Δ= Διατήρηση
Α= Αύξηση

Πίνακας 5.29: Η απόδοση των προτρεπτικών τεχνικών σε σχέση με τον τρόπο
απόδοσης του βαθμού συνάφειας
Από την ανάλυση των προσαρμοστικών τεχνικών υπό το πρίσμα της θεωρίας της
Συνάφειας μπορούμε να οδηγηθούμε, επίσης, σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά
με τον τύπο των προτρεπτικών τεχνικών που εντοπίζονται στις τρεις ευρύτερες
κατηγορίες προσαρμοστικών τεχνικών.
Στις τεχνικές πλήρους διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς, οι οποίες
εντοπίζονται κυρίως στο σλόγκαν της εταιρείας και στο καλωσόρισμα του δικτυακού
τόπου, παρατηρούμε ότι οι προτρεπτικές τεχνικές που επιλέγονται είναι αυτές της
αξιολόγησης και της μετάδοσης συναισθημάτων, ενώ απουσιάζει σε γενικές γραμμές η
δημιουργία αλληλεπίδρασης και υπερπραγματικότητας.
Στις τεχνικές διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές,
διαπιστώνεται η χρήση όλων των προτρεπτικών τεχνικών του μεταφορικού σχήματος.
Αυτές που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και πολλές φορές προστίθενται
στην ελληνική απόδοση είναι η δημιουργία αλληλεπίδρασης, η μετάδοση
συναισθημάτων και η έκφραση αξιολόγησης. Η προτρεπτική τεχνική της δημιουργίας
υπερπραγματικότητας, αν και εντοπίζεται σε πλήθος παραδειγμάτων, συνήθως
διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές.
Τέλος, στις τεχνικές της μη διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς
παρατηρείται διατήρηση ή πολλές φορές και αύξηση του βαθμού μετάδοσης
συναισθημάτων, καθώς και της υπερπραγματικότητας που δημιουργείται, ενώ οι
τεχνικές αξιολόγησης και δημιουργίας αλληλεπίδρασης εντοπίζονται κυρίως στον ίδιο
βαθμό.

Η

μέτρηση

των

συγκεκριμένων

τεχνικών

προτροπής

στην

κάθε

προσαρμοστική τεχνική, όπως προαναφέρθηκε (υποενότητα 5.7.1), δεν βασίζεται σε
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αριθμητικά αποτελέσματα, αλλά σε ποιοτική σύγκριση μεταξύ των τριών γλωσσικών
εκδοχών. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι προτρεπτικές τεχνικές που
εντοπίζονται στην κάθε κατηγορία προσαρμοστικών τεχνικών, καθώς και στοιχεία για
την προϋπαρξή της ή μη στις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές.

Προσαρμοστικές
τεχνικές

αλληλεπίδραση
διατήρηση

αύξηση

Πλήρης διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς

Τεχνικές προτροπής
μετάδοση
αξιολόγηση
συναισθημάτων
διατήρηση

αύξηση

+

Διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές

+

Μη διατήρηση της
εννοιολογικής
μεταφοράς

+

+

διατήρηση

υπερπραγματικότητα

αύξηση

διατήρηση

+

+

αύξηση

+

+

+

+

+

+

+

+

Πίνακας 5.30: Οι τεχνικές προτροπής του μεταφορικού λόγου όπως διαμορφώνονται
στον κάθε τύπο προσαρμοστικής τεχνικής

5.3.3.2. Η στρατηγική προσαρμογής του γλωσσικού σχήματος της
μεταφοράς
Σε όλα τα παραδείγματα που εξετάσαμε έως τώρα διαφάνηκε μία τάση του ειδικού
της επιχώριας προσαρμογής να δράσει έχοντας πάντοτε κατά νου τον απώτερο σκοπό
για τον οποίο του ανατέθηκε εξ αρχής η επιχώρια προσαρμογή του δικτυακού τόπου.
Δεδομένου ότι ένας εταιρικός δικτυακός τόπος λειτουργεί, όπως προείπαμε, ως ένα
μέσο προώθησης των εταιρειών και των προϊόντων/υπηρεσιών τους, ο βασικός
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επικοινωνιακός σκοπός που θα πρέπει να επιτευχθεί δια μέσου αυτού είναι η επιρροή
της αγοραστικής συμπεριφοράς του ελληνικού κοινού, το οποίο θα πρέπει να πειστεί,
προκειμένου να οδηγηθεί σε μία καταναλωτική ενέργεια. Έτσι, ενώ το κειμενικό
είδος

του

εταιρικού

δικτυακού

τόπου

εντάσσεται

στην

κατηγορία

των

οπτικοακουστικών κειμένων, η κύρια λειτουργία του είναι καθαρά προτρεπτική,
γεγονός που φαίνεται να καθορίζει τις προσαρμοστικές επιλογές του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων.

Προκύπτει, επομένως, η ανάγκη

αναθεώρησης της έννοιας της ισοδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής για την
ερμηνεία των προσαρμοστικών επιλογών στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής
διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
φαίνεται να αποτελεί το ζητούμενο. Αντιθέτως, οι προσεγγίσεις που λαμβάνουν
υπόψη τους τις ιδιαίτερες εξωκειμενικές περιστάσεις και δίνουν έμφαση στη
λειτουργία και το σκοπό του κειμενικού τύπου που πραγματευόμαστε φαίνονται
καταλληλότερες για την εξέταση του υπό μελέτη πεδίου. Υπό το πρίσμα των
λειτουργικών μεταφραστικών προσεγγίσεων θεωρούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε
σε κάποια συμπεράσματα αναφορικά με τη γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική
που υιοθετείται, όπως θα φανεί και παρακάτω.

5.3.3.2.1. Μία λειτουργική προσέγγιση της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων
Οι λειτουργικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ’70
συνέβαλαν στη διεύρυνση του πεδίου της μεταφρασεολογίας και άνοιξαν το δρόμο
για μία νέα αντίληψη της έννοιας της μετάφρασης, η οποία απομακρύνεται από το
στενό πλαίσιο της αναζήτησης σχέσεων ισοδυναμιών μεταξύ του κειμένου πηγή και
του κειμένου στόχος. Σύμφωνα με τη θεωρία του Σκοπού, αυτό που έχει πλέον
σημασία είναι η επάρκεια προς το σκοπό του κειμένου στόχος και η διατήρηση της
επικοινωνιακής λειτουργίας του κειμένου πηγή (Vermeer και Reiss 1984). Αυτού του
είδους η μεταφρασεολογική προσέγγιση κρίνεται ιδιαιτέρως κατάλληλη στο πλαίσιο
της επιχώριας προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων, όπου το ζητούμενο
είναι η αύξηση των διεθνών πωλήσεων δια μέσου της διατήρησης μίας συνεπούς
εταιρικής εικόνας σε παγκόσμια κλίμακα και της παράλληλης απήχησης στους εν
δυνάμει καταναλωτές. Όπως αναφέρει ο Adab (2002: 40-41), οι λειτουργικές
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μεταφραστικές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν ένα πλαίσιο για τη διερεύνηση
των παραμέτρων που δυσχεραίνουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία, όταν δεν
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στις ανάγκες και τη γνώση που κουβαλούν οι
καταναλωτές στον πολιτισμό στόχο. Η καταλληλότητα των λειτουργικών
προσεγγίσεων για την ανάλυση και επεξήγηση του φαινομένου της επιχώριας
προσαρμογής υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (Fernandez 2009, Nauert
2007, Maroto 2005, Sandrini 2005), των οποίων τη θέση υιοθετούμε στην παρούσα
έρευνα. Επίσης, όπως έχουμε προαναφέρει (Charalampidou 2007: 2), το γεγονός ότι η
επιχώρια προσαρμογή αφορά στη γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή ενός
προϊόντος προς το επιχώριον στόχο, όπου θα πωληθεί και θα χρησιμοποιηθεί
(www.lisa.org), αναδεικνύει τον στοχοκεντρικό της χαρακτήρα και την έμφασή της
στη λειτουργία του μεταφράσματος. Κατά συνέπεια, η εν λόγω διαδικασία φαίνεται
να συνάδει με τις λειτουργικές μεταφρασεολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του κειμένου στόχος.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία της
θεωρίας του Σκοπού που την καθιστούν κατάλληλη για την παρατήρηση, μελέτη και
ανάλυση του μεταφραστικού φαινομένου στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών,
πολιτισμικών και οικονομικών δεδομένων της σύγχρονης εποχής (Nord 1997b: 4445). Παράλληλα, δίνονται, σε αντιδιαστολή, τα χαρακτηριστικά των θεωριών που
προσανατολίζονται προς την ισοδυναμία και οι οποίες, θα συμφωνήσουμε με την
Nord (ό.π: 45-46), κρίνονται ακατάλληλες για το σύγχρονο κοινωνιοπολιτισμικό
πλαίσιο:
ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ
1. Έμφαση στα δομικά συστατικά του κειμένου
και παράβλεψη των εξωκειμενικών στοιχείων.
2. Παράβλεψη της πολιτισμικής διάστασης της
γλώσσας
3. Έλλειψη συνέπειας
4. Πολυπλοκότητα του μοντέλου λόγω επιλογής
διαφορετικών διαδικασιών μεταφοράς ανάλογα
με το κειμενικό είδος/τύπο
5. Υποστηρίζει την καθολικότητα των ζητημάτων
που κυριαρχούν στον προβληματισμό γύρω από
τη μετάφραση
6. Περιορίζεται μόνο στα κείμενα στόχος που
πληρούν τα κριτήρια της ισοδυναμίας

1. Έμφαση στις περικειμενικές συνθήκες, στις
ανάγκες και τις προσδοκίες του κοινού και στην
επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου στόχος.
2. Η μετάφραση αντιμετωπίζεται ως ένα
«διαπολιτισμικό γεγονός»
3. Συνέπεια
4. Καθολικό μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί
σε κάθε κειμενικό είδος/τύπο
5. Θεωρεί ότι η μετάφραση καθοδηγείται από
συγκεκριμένες
πολιτισμικές
νόρμες
και
συμβάσεις.
6. Εφαρμόσιμο σε κάθε τύπο διαπολιτισμικής
επικοινωνίας
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7. Ο μεταφραστής ως εντολοδόχος
μεταφορέας προϋπαρχόντων κειμένων

και

7. Ο μεταφραστής ως ειδικός

Πίνακας 1.1: Αντιπαραβολή των χαρακτηριστικών της θεωρίας του Σκοπού και των
θεωριών που προσανατολίζονται προς την ισοδυναμία
Στο πλαίσιο της Θεωρίας του Σκοπού, η παραδοσιακή έννοια της ισοδυναμίας
(equivalence) δεν εγκαταλείπεται πλήρως, αλλά προκαλείται και συσχετίζεται με την
έννοια της επάρκειας (adequacy). Όπως αναφέρεται στη Nord (1997a: 35), η χρήση
του όρου επάρκεια από την Reiss δεν ταυτίζεται με την έννοια του όρου, όπως έχει
αποδοθεί από τον Toury (1995: 56), o οποίος τονίζει ότι «η προσκόλληση στις νόρμες
του κειμένου πηγή ορίζει την επάρκεια της μετάφρασης σε σχέση με το κείμενο
πηγή». Για την Reiss, η επάρκεια αναφέρεται στις ιδιότητες του κειμένου στόχος, σε
σχέση με το έντυπο ανάθεσης (translation brief) που έχει δοθεί στον μεταφραστή.57
Πρόκειται, δηλαδή, για μία δυναμική έννοια που σχετίζεται με τη διαδικασία του
μεταφραστικού ενεργήματος (translational action) και αναφέρεται στη «στοχευμένη
επιλογή εκείνων των σημείων που θα εξυπηρετήσουν με τον καταλληλότερο δυνατό
τρόπο τον επικοινωνιακό σκοπό που έχει οριστεί κατά την ανάθεση του
μεταφραστικού εγχειρήματος» (Reiss 1989: 163). Αντιθέτως, η ισοδυναμία, όπως
υποστηρίζει η ίδια (ό.π: 163), αποτελεί μία στατική έννοια, η οποία εστιάζεται στο
αποτέλεσμα και περιγράφει μία σχέση ισοδύναμης επικοινωνιακής αξίας μεταξύ των
δύο κειμένων ή μεταξύ λέξεων, φράσεων, προτάσεων, συντακτικών δομών κ.α. σε
μικροεπίπεδο.58 Ωστόσο, σύμφωνα με την Reiss (1989: 163), η μορφή της
ισοδυναμίας που απαιτείται για μία επαρκή μετάφραση καθορίζεται από το σκοπό της
μετάφρασης. Η σχέση μεταξύ επάρκειας και ισοδυναμίας είναι, σύμφωνα με την
Reiss, ιεραρχική, καθώς θεωρεί ότι η επάρκεια αποτελεί μία έννοια ομπρέλα, ενώ η
ισοδυναμία μπορεί να αποτελέσει πιθανό στόχο κατά τη μεταφραστική διαδικασία,
αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερή μεταφραστική αρχή.
Η ανεπάρκεια του μοντέλου της ισοδυναμίας διαφαίνεται και από το γεγονός
ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως αναφέρει η Νενοπούλου (2001: 39),
χαρακτηρίζεται από μία σχετικότητα, καθώς διαπιστώνεται ότι, τόσο μεταξύ των
επικριτών του συγκεκριμένου μοντέλου, όσο και αυτών που το υποστηρίζουν,
57
Η απόδοση του όρου translation brief ως έντυπο ανάθεσης αντλήθηκε από τον Gouadec
(2007:127).
58
Με τον όρο αξία εννοείται το νόημα, οι υφολογικές συνδηλώσεις ή το επικοινωνιακό
αποτέλεσμα.
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υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ότι «η μετάφραση δεν είναι ταυτόσημη με το
πρωτότυπο και δεν είναι το πρωτότυπο». Η ίδια αναφέρει ότι «το κριτήριο της
ισοδυναμίας δεν θα πρέπει να αναζητείται στις αντιστοιχίες των σημαινομένων αλλά
στις παραμέτρους της επικοινωνίας, η οποία καθορίζει και τη σημασία του
μηνύματος».
Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται η ανάγκη αναζήτησης ενός εναλλακτικού
μοντέλου, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της μετάφρασης υπό τη μορφή που
έχει λάβει στη σύγχρονη κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και των πολυμέσων. Η
θεωρία που έρχεται να καλύψει την ανεπάρκεια των θεωριών που προσανατολίζονται
στην ισοδυναμία θεωρούμε ότι είναι αυτή του Σκοπού.

5.3.3.2.2. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του εταιρικού δικτυακού
τόπου υπό το πρίσμα της θεωρίας του Σκοπού
Σύμφωνα με τη θεωρία του Σκοπού (Vermeer και Reiss 1984), ο ίδιος ο σκοπός του
συνολικού μεταφραστικού ενεργήματος αποτελεί την πρωταρχική αρχή, βάσει της
οποίας καθορίζεται οποιαδήποτε μεταφραστική διαδικασία. Σύμφωνα με την Nord
(1997a: 27), αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η προθετικότητα αποτελεί μέρος του
ίδιου του ορισμού του ενεργήματος (action). Η ίδια συνεχίζει, λέγοντας ότι
«υποστηρίζοντας ότι ένα ενέργημα έχει πρόθεση, προϋποθέτουμε την ύπαρξη της
ελεύθερης βούλησης και την επιλογή μεταξύ δύο πιθανών τύπων συμπεριφοράς εκ
των οποίων, ο ένας θεωρείται καταλληλότερος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου
στόχου». Κατά συνέπεια, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων
καλείται να επιλέξει μεταξύ των ποικίλων πιθανών αποδόσεων του κειμένου πηγή
στο κείμενο στόχος, έτσι ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο
επιχειρήθηκε εξαρχής το μεταφραστικό ενέργημα.
Η έμφαση στον επικοινωνιακό σκοπό του κειμένου στόχος και η ανάδειξή του
σε καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη οποιασδήποτε μεταφραστικής και
προσαρμοστικής επιλογής θεωρείται η καταλληλότερη για την προσέγγιση της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων. Όπως αναφέρει ο Sandrini (2005: 133), η
συγκεκριμένη επικοινωνιακή διαδικασία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις
απαιτήσεις των χρηστών ενός δικτυακού τόπου, οι οποίοι κατέχουν συγκεκριμένα
γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, καθώς και από τον στόχο του πελάτη που
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αναθέτει την εργασία επιχώριας προσαρμογής, σύμφωνα πάντοτε με το σκοπό που
επιθυμεί να επιτύχει, μέσω του επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου η
εταιρεία ή ο οργανισμός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνει, μάλιστα, ο ίδιος έναν
νέο ορισμό για την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων, βάσει του γενικότερου
σκοπού της νέας γλωσσικής εκδοχής, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφ.
1.2).
Στον εν λόγω ορισμό διαφαίνεται η σημασία του σκοπού ενός δικτυακού
τόπου κατά τη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής του. Ωστόσο, η Nord (1997a:
29) επισημαίνει ότι το κάθε μεταφραστικό ενέργημα μπορεί να χαρακτηρίζεται από
πληθώρα σκοπών, οι οποίοι μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους ιεραρχικά. Στην
περίπτωση της επιχώριας προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι, ο βασικός σκοπός είναι το να πειστεί ο χρήστης να
αγοράσει το προϊόν που προωθείται μέσω του δικτυακού τόπου. Ωστόσο,
προκειμένου να επιτύχει η εταιρεία τον τελικό σκοπό, πολύ συχνά τίθενται επιμέρους
στόχοι, οι οποίοι, ενδεχομένως, να έπονται ιεραρχικά του βασικού σκοπού.
Έτσι, ένας επιχώρια προσαρμοσμένος δικτυακός τόπος μπορεί να έχει ως
στόχο το να καταστήσει για πρώτη φορά γνωστή στο κοινό την εταιρεία και τα
προϊόντα της, με απώτερο σκοπό την προώθησή τους (www.kia.gr). Επίσης, κάποιες
εταιρείες, που είναι ήδη γνωστές στο κοινό και έχουν καθιερωθεί σε μία χώρα, συχνά,
θέτουν ως επιμέρους στόχο την υπενθύμιση του εταιρικού ονόματος και αποφεύγουν
την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων στο δικτυακό τόπο (www.americanexpress.com). Επιπρόσθετα, ανάλογα με τη χώρα για την οποία προσαρμόζονται
επιχώρια οι δικτυακοί τόποι, δημιουργείται το ανάλογο προφίλ της εταιρείας
εστιάζοντας κατά περίπτωση, είτε στην εταιρική εικόνα, απευθυνόμενοι κυρίως προς
εν δυνάμει επενδυτές, είτε στα εταιρικά προϊόντα, έχοντας ως δέκτη στόχο τον
καταναλωτή.
Μία τέτοια περίπτωση αναφέρει η Yli-Jokipii (2001: 104-113), η οποία μέσα
από την ανάλυση των δικτυακών τόπων μίας φιλανδικής εταιρείας που κατασκευάζει
και εμπορεύεται ξύλινες κατοικίες, καθώς και άλλα ξύλινα κτίρια, οδηγείται στον
εντοπισμό διαφορετικών στρατηγικών μεταξύ του αγγλικού και του φιλανδικού
δικτυακού τόπου. Πιο συγκεκριμένα, οι σύνδεσμοι του φιλανδικού δικτυακού τόπου
στοχεύουν στα προϊόντα της εταιρείας και όχι στην πολιτική που ακολουθεί η
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εταιρεία, κάτι που καθορίζεται από τις προτιμήσεις των εν δυνάμει φιλανδών
καταναλωτών και γενικότερα από τον στόχο της εταιρείας να αυξήσει τις λιανικές
πωλήσεις. Αντιθέτως, στην αγγλική εκδοχή του δικτυακού τόπου, το περιεχόμενο
απευθύνεται σε εν δυνάμει επενδυτές με αποτέλεσμα, να δίνεται έμφαση σε
πληροφορίες που αφορούν στις μετοχές και στην ιστορία της εταιρείας, προκειμένου
να καταστεί ξεκάθαρη η αξιοπιστία της.
Προκύπτει, επομένως, ότι ο σκοπός ενός δικτυακού τόπου συνδέεται άμεσα
με τη στρατηγική προώθησης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και επηρεάζεται από
αυτήν σε μεγάλο βαθμό. Όπως αναφέρει ο Sandrini (2005: 133),
η διεθνής στρατηγική μάρκετινγκ δεν διαμορφώνει μόνο την πολιτική
πωλήσεων στις ξένες χώρες, αλλά και τις καμπάνιες που προωθούν
την εικόνα της, καθώς και τη διαφήμιση. […] Η διεθνής στρατηγική
καθορίζει τους συνολικούς στόχους του νέου δικτυακού τόπου για μία
ξένη αγορά ή πιο γενικά για ένα ξένο κοινό, καθορίζει, δηλαδή, τους
λόγους για τους οποίους δημιουργείται ένας δικτυακός τόπος και το τι
θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω μίας νέας γλωσσικής εκδοχής σε
επίπεδο εταιρικής εικόνας και προώθησης.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η απόδοση του πολυτροπικού κειμένου, στο πλαίσιο της
θεωρίας του Σκοπού, δεν περιορίζεται σε μία ισοδύναμη εκφραστικά ή νοηματικά
απόδοση των γλωσσικών σημείων του κειμένου πηγή, αλλά καθορίζεται από το
σκοπό και την επικοινωνιακή λειτουργία του κειμένου στόχος, η οποία στην
περίπτωση του δικτυακού τόπου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την
προωθητική στρατηγική και την αγορά στην οποία αυτός απευθύνεται.

5.3.3.2.3. Συνέπεια και επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων
Η θεωρία του Σκοπού διατείνεται ότι το κείμενο στόχος δεν εξαρτάται αποκλειστικά
από το κείμενο πηγή, αλλά διαμορφώνεται βάσει διαφόρων παραμέτρων, τις οποίες
θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο μεταφραστής. Η έννοια κλειδί στη θεωρία του
Σκοπού, η οποία εισήχθη από την Nord (1991a), και η οποία επικυρώνει την
υποτέλεια της αρχής της «πιστής μετάφρασης» στον κανόνα του Σκοπού, είναι αυτή
της συνέπειας.
Σύμφωνα με την Νοrd (1997b: 47), ανάλογα με τη γλώσσα-πολιτισμό προς
την οποία μεταφράζει ο κάθε μεταφραστής, επικρατούν διαφορετικές αντιλήψεις και
προσδοκίες για την έννοια της μετάφρασης. Για παράδειγμα, σε κάποιους
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πολιτισμούς, ενδεχομένως, να αναμένεται ότι το κείμενο στόχος αποτελεί πιστή
αναπαραγωγή των βασικών στοιχείων του κειμένου πηγή ή και και το αντίθετο, κάτι
που ο μεταφραστής θα πρέπει να λάβει υπόψη του. Κάτι τέτοιο, βέβαια, όπως
αναφέρει και η Nord (1991a: 94), δεν σημαίνει ότι ο μεταφραστής θα πρέπει να δρα
πάντοτε σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναγνωστών, αλλά έχει την ηθική
υποχρέωση να μην τους εξαπατήσει. Αυτή η ευθύνη που έχουν οι μεταφραστές, τόσο
ως προς τους παραλήπτες του κειμένου στόχος, όσο και ως προς τον δημιουργό του
κειμένου πηγή, εκφράζεται με την έννοια της συνέπειας. Πρόκειται, σύμφωνα με την
Nord (1992: 40), για
την ευθύνη του μεταφραστή προς τον συγγραφέα του πρωτοτύπου,
τον εμπνευστή της μετάφρασης και τον παραλήπτη. Η συνέπεια
συνιστά μία ηθική αρχή, η οποία είναι απαραίτητη στις σχέσεις
μεταξύ των ανθρώπων που εμπλέκονται σε μια επικοινωνιακή
δράση.

Ωστόσο, όπως η ίδια διευκρινίζει (1997b: 48), η συνέπεια «δεν θα πρέπει να
συγχέεται με τις έννοιες της πιστότητας και της ακρίβειας, οι οποίες αναφέρονται
συνήθως σε μία σχέση ομοιότητας μεταξύ κειμένων ή ακόμη και επιφανειακών
κειμενικών δομών». Η έννοια της συνέπειας, σύμφωνα με την ίδια (1997b: 48),
αποτελεί μία «διαπροσωπική κατηγορία που αναφέρεται στην κοινωνική σχέση
μεταξύ μεμονωμένων ατόμων» και θεωρείται απαραίτητη, καθώς μπορεί να
αποκαταστήσει τη σχέση του μεταφραστή με τον συγγραφέα του πρωτοτύπου
διαλύοντας οποιεσδήποτε αμφιβολίες αναφορικά με αλλαγές και προσαρμογές, οι
οποίες θεωρούνται απαραίτητες από τον μεταφραστή για ένα λειτουργικό κείμενο στη
γλώσσα–πολιτισμό στόχο.
Το μοντέλο που προτείνεται από την Nord (1991a: 28 και 1997a: 123-128),
βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: α) την λειτουργικότητα, όπως αυτή
παρουσιάζεται στην θεωρία του Σκοπού και β) την συνέπεια. Το συγκεκριμένο
μοντέλο θεωρείται επαρκές για την επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων, καθώς η
συγκεκριμένη επικοινωνιακή διαδικασία χαρακτηρίζεται, όπως διαφάνηκε και από τα
παραδείγματα που εξετάσαμε, από μία ελευθερία κινήσεων του μεταφραστή, ο οποίος
οφείλει, ωστόσο, να σεβαστεί, τόσο τις προσδοκίες των χρηστών στο επιχώριο στόχο,
όσο και την πρόθεση του δημιουργού του αρχικού δικτυακού τόπου, προκειμένου να
δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα λειτουργικός προς το
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επιχώριο στόχο και συνεπής αναφορικά με το κείμενο πηγή.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται από τον Γραμμενίδη (2009: 156) μία νέα
στρατηγική μετάφρασης, η λεγόμενη στρατηγική της συνεπούς μετάφρασης σύμφωνα
με την οποία, βασική προτεραιότητα του μεταφραστή αποτελεί το να μην προδώσει
το κείμενο πηγή σεβόμενος παράλληλα το κοινό στο οποίο απευθύνεται το
μετάφρασμα. Όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά, η στρατηγική της συνεπούς
μετάφρασης
καταργεί τις ακραίες διπολικές κανονιστικές προσεγγίσεις και
επαναπροσδιορίζει τις ενέργειες του μεταφραστή με βάση τη
λειτουργική διάσταση, το συμφραστικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες
επικοινωνιακές συνιστώσες του μεταφραστικού ενεργήματος.

Βασικοί παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να συνεκτιμήσει ο μεταφραστής,
σύμφωνα με τη στρατηγική της συνεπούς μετάφρασης, όπως παρουσιάζεται από τον
Γραμμενίδη (2009: 157), είναι οι ακόλουθοι:
 η μεταφραστική εντολή
 το είδος και η ποικιλία του προς μετάφραση κειμένου
 οι παράμετροι παραγωγής αλλά και πρόσληψής του
 οι επιδιωκόμενες εποικοινωνιακές προθέσεις του κειμένου
καθώς και η οπτική γωνία του δημιουργού του
 οι συνθήκες εκφώνησης και η επιδιωκόμενη λειτουργία του
μεταφράσματος
 οι μεταφραστικές νόρμες και η μεταφραστική παράδοση της
κοινωνίας υποδοχής
 οι ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων γλωσσών–πολιτισμών
και οι πιθανές σχέσεις που τις συνδέουν
 οι

ερμηνευτικές

ικανότητες

και

οι

προσδοκίες

του

αναγνωστικού κοινού από μία μετάφραση
Επίσης, ο συγγραφέας (2011: 128-134), εξελίσσοντας την έννοια της εν λόγω
στρατηγικής, θεωρεί αναγκαία την ιεράρχηση των τριών μερών που τη συναποτελούν
(του εμπνευστή, του συντάκτη και του παραλήπτη του μεταφράσματος), προκειμένου
να διαπιστωθεί ποιός είναι ο παράγοντας που καθορίζει εν τέλει τη μεταφραστική
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πρακτική.
Στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων, η συγκεκριμένη
στρατηγική φαίνεται να αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή και, στη συνέχεια, θα
επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο υιοθετείται από τους ειδικούς του χώρου.
Ωστόσο, ο όρος που χρησιμοποιούμε για την ανάλυση του υλικού μας, προκειμένου
να αναφερθούμε στην εν λόγω μεταφραστική στρατηγική, είναι προσαρμοστική
στρατηγική της συνέπειας, καθώς θεωρούμε ότι αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια
το εύρος των ενεργειών του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής, οι οποίες δεν
περιορίζονται σε ένα μόνο κανάλι επικοινωνίας.

Μέσα από την μελέτη της συχνότητας εμφάνισης των προσαρμοστικών τεχνικών
επιδιώκουμε να εξετάσουμε πώς συμβάλλει η επιλογή των προσαρμοστικών τεχνικών
που εντοπίστηκαν στην επίτευξη του γενικότερου επικοινωνιακού σκοπού ενός
επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου και ποια είναι η γενικότερη
προσαρμοστική στρατηγική που καθορίζει τη συχνότητα επιλογής τους.
Η ευρύτερη κατηγορία προσαρμοστικών τεχνικών που φαίνεται να κυριαρχεί,
όπως φαίνεται και στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί, είναι αυτή της διατήρησης της
εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές, ενώ στη συνέχεια, ακολουθούν με
την ίδια συχνότητα η πλήρης διατήρηση, καθώς και η μη διατήρηση της εννοιολογικής
μεταφοράς. Η τεχνική της προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς φαίνεται να
παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό συχνότητας κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων προς την ελληνική γλωσσική εκδοχή.
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Γράφημα 5.1: Ποσοστά εμφάνισης των τεσσάρων ευρύτερων κατηγοριών τεχνικών
προσαρμογής.
Το γεγονός ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγεται η προσαρμοστική
τεχνική της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές
αναδεικνύει την τάση του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να σεβαστεί το αρχικό
κείμενο, προβαίνοντας παράλληλα σε αλλαγές, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες,
προκειμένου να προσεγγίσει το ελληνικό κοινό και να εκπληρώσει το σκοπό που
επιδιώκει η εταιρεία. Όπως είδαμε πριν (ενότητα. 5.3.3.1), ο βαθμός συνάφειας που
εντοπίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία προσαρμοστικών τεχνικών είναι συνήθως
αυξημένος στην ελληνική γλωσσική εκδοχή, γεγονός που ταιριάζει με το
χαρακτηρισμό του ελληνικού πολιτισμού ως πολιτισμού υψηλού περικειμένου, ενώ ο
βαθμός προτροπής, είτε παραμένει ίδιος, είτε αυξάνεται σύμφωνα με τις προσδοκίες
και τις ανάγκες των ελλήνων χρηστών, οι οποίοι φαίνονται να χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερη δυσπιστία. Κατά συνέπεια, αναδεικνύεται μία προσπάθεια σεβασμού των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού κοινού από τη μεριά του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής, βάσει των προσαρμοστικών επιλογών που κάνει, χωρίς,
ωστόσο, να παραβλέπονται πλήρως οι άλλες γλωσσικές εκδοχές. Επομένως, η συχνή
εφαρμογή προσαρμοστικών τεχνικών που εντάσσονται στην κατηγορία της
διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές αποτελεί ένδειξη της
υιοθέτησης της προσαρμοστικής στρατηγικής της συνέπειας (Γραμμενίδης 2009),
σύμφωνα με την οποία, όπως προείπαμε, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής
δεσμεύεται, τόσο ως προς την επικοινωνιακή κατάσταση πηγή, όσο και ως προς την

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
επικοινωνιακή κατάσταση στόχος. Έτσι, αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η
γενικότερη εννοιολογική μεταφορά διατηρείται, με αποτέλεσμα να τηρείται η
δέσμευση του ειδικού προς την επικοινωνιακή κατάσταση πηγή, θεωρείται
απαραίτητος ο συνυπολογισμός και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την
επικοινωνιακή κατάσταση στόχο, όπως για παράδειγμα, οι προσδοκίες του κοινού
στο ελληνικό επιχώριο, καθώς και ο σκοπός που έχει καθορίσει ο εντολέας.
Επομένως, προκειμένου να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της εταιρείας που
προωθείται μέσω του δικτυακού τόπου, επιλέγεται μία μεταφορική έκφραση, η οποία
διασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό συνάφειας με τις προσδοκίες του κοινού και
εξυπηρετεί την προτρεπτική λειτουργία του δικτυακού τόπου, υποβοηθώντας
αποτελεσματικότερα στην προώθηση της εταιρείας και την πώληση των προϊόντων
της.
Η υιοθέτηση τεχνικών που εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα και τη συνέπεια,
τόσο ως προς τον πολιτισμό πηγή, όσο και ως προς τους χρήστες του επιχώρια
προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου διαφαίνεται και από τη συχνότητα εμφάνισης
τεχνικών που ανήκουν στην κατηγορία της μη διατήρησης της εννοιολογικής
μεταφοράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία, αν και περιλαμβάνει τρεις προσαρμοστικές
τεχνικές (διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη διαφοροποίηση
της μεταφορικής έκφρασης, παράλειψη της εννοιολογικής μεταφοράς και απαλοιφή της
εννοιολογικής μεταφοράς), οφείλει τον μεγάλο βαθμό συχνότητας εντοπισμού της
στην πρώτη τεχνική, στην οποία, όπως διαπιστώθηκε, ο βαθμός συνάφειας στην
ελληνική γλωσσική εκδοχή αυξάνεται, ενώ παράλληλα εντείνεται ο προτρεπτικός
χαρακτήρας του μεταφορικού σχήματος. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι,
παρά τη διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, δεν παρατηρείται πλήρης
απόκλιση από τις άλλες δύο γλωσσικές εκδοχές, όπως φάνηκε και στα παραδείγματα
που εξετάσαμε. Επομένως, με την επιλογή της συγκεκριμένης προσαρμοστικής
τεχνικής, καταργώντας οποιεσδήποτε αντιλήψεις που θέλουν τον μεταφραστή να
πρέπει να επιλέξει μεταξύ της πλήρους πιστότητας προς το κείμενο πηγή ή της
απόκλισής του από αυτό, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει το σεβασμό
προς τις προθέσεις του δημιουργού και τις προσδοκίες των αποδεκτών και
παράλληλα θέτει ως πρωταρχικό του στόχο την παραγωγή ενός λειτουργικά επαρκούς
μεταφράσματος που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μεταφραστικού σκοπού
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που έχει καθορίσει ο εντολέας
Επίσης, σε μεγάλο ποσοστό του δείγματος εντοπίζονται τεχνικές που ανήκουν
στην κατηγορία της πλήρους διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς. Όπως είδαμε
και κατά την ανάλυση των παραδειγμάτων, οι τεχνικές που εντάσσονται στην
συγκεκριμένη κατηγορία επιλέγονται μόνο στις περιπτώσεις όπου προϋπάρχει κοινή
πολιτισμική γνώση μεταξύ των χρηστών των διαφόρων γλωσσικών εκδοχών.
Εξάλλου, η τεχνική της αυτούσιας απόδοσης αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς
πολύ συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο ανάδειξης του συνεπούς και διεθνούς
χαρακτήρα της εταιρείας. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι και
η συγκεκριμένη τεχνική συνδυάζει, τόσο την λειτουργικότητα, όσο και την συνέπεια,
καθώς δεν προδίδει το αρχικό κείμενο και ανταποκρίνεται στην στρατηγική
μάρκετινγκ της εταιρείας, η οποία επιτάσσει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας ακόμη
και σε δικτυακούς τόπους όπου τα υπόλοιπα γλωσσικά στοιχεία έχουν αποδοθεί στα
ελληνικά.
Η κατηγορία της προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς, αν και παρουσιάζει
μικρό βαθμό συχνότητας, αποτελεί ένδειξη της ανάγκης που αισθάνεται ο ειδικός της
επιχώριας προσαρμογής, βάσει των υποθέσεων που διαμορφώνει για την πολιτισμική
γνώση των ελλήνων χρηστών, να αυξήσει τον βαθμό προτροπής του εκφωνήματος
μέσω της χρήσης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς και να προσεγγίσει το
κοινό μέσω της απήχησης στο συναίσθημα. Η επιλογή των τεχνικών που ανήκουν
στη συγκεκριμένη κατηγορία (εκ νέου δημιουργία εννοιολογικής μεταφοράς,
μετατροπή μη μεταφοράς σε εννοιολογική μεταφορά) φαίνεται να προκύπτει, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, από την προωθητική στρατηγική που ακολουθεί η
εταιρεία στην κάθε αγορά στόχο. Έτσι, όταν ένα συγκεκριμένο μοντέλο προωθείται
μόνο στην μία αγορά και όχι στην άλλη είναι αναμενόμενη στην πρώτη, η χρήση
γλωσσικών μέσων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού.
Αντίστοιχα, διαφορετική προωθητική στρατηγική υιοθετείται σε αγορές όπου η
εταιρεία κάνει για πρώτη φορά την παρουσία της και διαφορετική σε αυτές όπου είναι
ήδη γνωστή και έχει διαμορφώσει μία συγκεκριμένη εταιρική εικόνα. Κατά συνέπεια,
με την υιοθέτηση των εν λόγω τεχνικών, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής
υποστηρίζει την προτρεπτική λειτουργία του δικτυακού τόπου και δείχνει να
λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των τριών εμπλεκομένων, οι οποίοι είναι ο
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εμπνευστής της προσαρμογής (προωθούμενη εταιρεία), ο δέκτης του κειμένου στόχος
(χρήστης του δικτυακού τόπου) και ο συγγραφέας του πρωτοτύπου (δημιουργός του
δικτυακού τόπου).

5.4. Συμπεράσματα αναφορικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της
ανάλυσης των τεχνικών απόδοσης της γλωσσικής μεταφοράς
κατά την επιχώρια προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων
Μέσα από την ανάλυση των προσαρμοστικών τεχνικών που επιλέγονται για την
απόδοση του ρητορικού σχήματος της γλωσσικής μεταφοράς κατά την επιχώρια
προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων διαπιστώθηκε η ανάγκη συγκερασμού της
εννοιολογικής προσέγγισης της μεταφοράς με τη Θεωρία της Συνάφειας, προκειμένου
να αναδειχθεί ο τρόπος επίτευξης της προτρεπτικής λειτουργίας του μεταφορικού
σχήματος, βάσει των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των χρηστών, καθώς και του
ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταφραστική διαδικασία.
Επιπροσθέτως, η μελέτη των προσαρμοστικών τεχνικών υπό το πρίσμα της θεωρίας
του Σκοπού και πιο συγκεκριμένα της έννοιας της συνεπούς μετάφρασης επέτρεψε την
ένταξη τους σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσαρμοστικής στρατηγικής, βάσει του
επικοινωνιακού σκοπού που εξυπηρετείται. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να
επισημάνουμε τη δυνατότητα συσχετισμού των συγκεκριμένων θεωριών με μία
κειμενογλωσσολογική προσέγγιση της μεταφοράς η οποία βασίζεται στο μοντέλο των
de Βeaugrande και Dressler (1981) και στα κειμενογλωσσολογικά κριτήρια που οι
ίδιοι έχουν αναπτύξει.59 Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το ρητορικό σχήμα της
μεταφοράς σύμφωνα με ορισμένα από τα κειμενογλωσσολογικά κριτήρια φαίνεται
παρακάτω:
α) Κατά την Κουτσουλέλου-Μίχου (1997: 177), η μεταφορά αποτελεί μία τεχνική
απόκλισης από τις προσδοκίες του αποδέκτη αναφορικά με τη χρήση της γλώσσας,
γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση του βαθμού πληροφορητικότητας του κειμένου.

59
Τα κειμενογλωσσολογικά κριτήρια που έχουν προτείνει οι de Βeaugrande και Dressler (1981)
διαχωρίζονται σε κειμενοκεντρικά (α)συνοχή, β)συνεκτικότητα) και χρηστοκεντρικά (γ)
προθετικότητα, δ) αποδεξιμότητα ε)πληροφορικότητα, στ)καταστασιακότητα και ζ)διακειμενικότητα)

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο V: Η απόδοση της γλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
β) Επίσης, μέσω της μεταφοράς επηρεάζεται και η αποδεξιμότητα του κειμένου,
καθώς απαιτείται ενεργητική συμμετοχή του αποδέκτη και άμεση συνεργασία του για
την αποκωδικοποίηση του νοήματος και την κατανόηση της μεταφοράς.
γ) Ένα τελευταίο κειμενογλωσσολογικό κριτήριο που σχετίζεται με τη μεταφορά
είναι αυτό της προθετικότητας καθώς η μεταφορά χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε
ομιλητή ως γλωσσικό και εννοιολογικό τέχνασμα για την επίτευξη των δικών του
στόχων.
Τα παραπάνω κειμενογλωσσολογικά κριτήρια μπορούν να συσχετιστούν με τις
θεωρητικές προσεγγίσεις της εννοιολογικής μεταφοράς, της Συνάφειας και του
Σκοπού. Αρχικά, το κριτήριο του βαθμού πληροφορητικότητας ενός κειμένου μπορεί
να συσχετιστεί με τη θεωρία της Συνάφειας, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση από τις
προσδοκίες του αποδέκτη αναφορικά με ένα κειμενικό είδος επηρεάζει το μέγεθος
της προσπάθειας που ο ίδιος καταβάλλει, προκειμένου να ερμηνεύσει το βέλτιστο
συναφές νόημα. Επίσης, η αποδεξιμότητα του κειμένου θα μπορούσαμε να πούμε ότι
αφορά άμεσα στην επίτευξη της βέλτιστης δυνατούς συνάφειας, καθώς η συμμετοχή
του αποδέκτη στην αποκωδικοποίηση ενός μηνύματος και η «προσπάθεια» που ο
ίδιος καταβάλλει για την ερμηνεία της γλωσσικής μεταφοράς αποτελεί ουσιαστικό
σκέλος του ορισμού της ίδιας της έννοιας της συνάφειας.60 Επιπροσθέτως, το
κειμενογλωσσολογικό κριτήριο της προθετικότητας του ομιλητή θα μπορούσαμε να
πούμε ότι καθορίζεται κυρίως βάσει του Σκοπού του δικτυακού τόπου, όπως επίσης
βάσει της επιδίωξης της βέλτιστης δυνατούς συνάφειας, για την οποία ο ομιλητής θα
πρέπει να καταστήσει έκδηλη την επικοινωνιακή του πρόθεση.
Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται μία αλληλεξάρτηση μεταξύ των θεωρητικών
προσεγγίσεων, στις οποίες βασιζόμαστε για την ανάλυση του υπό μελέτη υλικού
αναφορικά με την απόδοση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς κατά την
επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων και της κειμενογλωσσολογικής προσέγγισης
του φαινομένου. Τόσο η θεωρία της Συνάφειας, όσο και η θεωρία του Σκοπού,
συσχετίζονται με τα κειμενογλωσσολογικά κριτήρια των de Βeaugrande και Dressler
(1981) και αλληλοσυμπληρώνονται για μία καλύτερη κατανόηση του τρόπου

Σύμφωνα με τους Sperber και Wilson (1986: 119), η συνάφεια μπορεί να οριστεί ως «η από
κοινού λειτουργία του «αποτελέσματος» και της «προσπάθειας» μεταξύ του ομιλητή και του δέκτη
κατά την επικοινωνιακή διαδικασία».
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λειτουργίας της γλωσσικής μεταφοράς σε επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς
τόπους.
Από την ανάλυση των παραδειγμάτων που παρουσιάσαμε, διαπιστώνουμε ότι η
προσέγγιση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς υπό το πρίσμα των
εννοιολογικών θεωριών είναι αναγκαία για την μελέτη και ερμηνεία των
μεταφραστικών/προσαρμοστικών

επιλογών

κατά

την

επιχώρια

προσαρμογή

δικτυακών τόπων. Η εξέταση της απόδοσης του σχήματος της μεταφοράς στο πλαίσιο
του συγκεκριμένου κειμενικού είδους επιβάλλει μία ευρύτερη μεταφραστική
θεώρηση του φαινομένου, το οποίο δεν μπορεί να μελετηθεί σε όλο του το εύρος
μέσα από τις προϋπάρχουσες μη εννοιολογικές μεταφραστικές προσεγγίσεις. Ωστόσο,
δεδομένου ότι το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής μεταφοράς παραβλέπει τους
περιορισμούς που θέτει το γνωσιακό περικείμενο στην κατανόηση της μεταφοράς και
επομένως, δεν μπορεί να καθορίσει επακριβώς τις εννοιολογικές αντιστοιχίες που
επιλέγονται από τον αποδέκτη, θεωρούμε αναγκαία την ενσωμάτωση του θεωρητικού
πλαισίου της Συνάφειας, το οποίο, μέσω των ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων,
αναδεικνύει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο πειθούς του κοινού στόχος.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων κατά την μελέτη των
παραδειγμάτων, διαπιστώνουμε ότι σε όλους τους δικτυακούς τόπους που εξετάσαμε,
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες επιλογές που ενδεχομένως να έχουν γίνει, διαφαίνεται
μία τάση του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να σεβαστεί τόσο την
επικοινωνιακή κατάσταση πηγή όσο και την επικοινωνιακή κατάσταση στόχος μέσα
από την εφαρμογή της μεταφραστικής στρατηγικής της Συνέπειας. Χωρίς να αποκλίνει
πλήρως από το κείμενο πηγή, αλλά και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τις
προσδοκίες του κοινού στόχος, καθώς και το σκοπό της επιχώριας προσαρμογής
όπως έχει καθοριστεί από τον εντολέα, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής τηρεί τη
δέσμευσή του απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της μεταφραστικής δράσης.
Επομένως, κατά την επιχώρια προσαρμογή διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων
παρατηρείται μία τάση υιοθέτησης της ηθικής αρχής της συνέπειας (Nord 1991a), η
οποία φαίνεται να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων στην
επικοινωνιακή δράση.
Στο παρόν κεφάλαιο ολοκληρώσαμε το κομμάτι της έρευνας που αφορά στις
γλωσσικές μεταφορές και στις γλωσσικές τους εκφορές στο λόγο του δικτυακού
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τόπου. Στη συνέχεια, θα μας απασχολήσει η οπτική έκφραση της μεταφοράς μέσω
εικόνων είτε στατικών είτε κινούμενων, ανάλογα με τον τρόπο που εμφανίζονται
στον εκάστοτε δικτυακό τόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
6.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο, συνεχίζεται η διερεύνηση του φαινομένου της μεταφοράς, αλλά
το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην οπτική της έκφανση και πιο
συγκεκριμένα, στον τύπο της οπτικογλωσσικής μεταφοράς που εμφανίζει και τη
μεγαλύτερη συχνότητα. Η προσέγγιση του εν λόγω φαινομένου ξεκινάει με μία
παρουσιάση των οπτικών τύπων μεταφοράς που αναφέρονται στη διεθνή
βιβλιογραφία και οι οποίες εντοπίζονται στο δικό μας υλικό. Στη συνέχεια,
επιχειρείται η παρατήρηση και ανάλυση των τρόπων απόδοσης του οπτικορητορικού
σχήματος της μεταφοράς, καθώς και της προτρεπτικής του λειτουργίας στις υπό
μελέτη γλώσσες-πολιτισμούς υπό το πρίσμα των εννοιολογικών προσεγγίσεων και
της θεωρίας της Συνάφειας. Τέλος, το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην αναγνώριση της
ευρύτερης προσαρμοστικής στρατηγικής που καθορίζει τις επιμέρους επιλογές των
ειδικών του χώρου. Βασικό εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια αναδεικνύεται η
μεταφρασεολογική θεωρία του Σκοπού.

6.2. Στατικές και δυναμικές οπτικές μεταφορές
Τα οπτικά εικονικά σημεία που εντοπίζονται στους δικτυακούς τόπους μπορούν να
διακριθούν, όπως προαναφέρθηκε, σε στατικά και κινούμενα, μεταξύ των οποίων
παρατηρούνται ορισμένες διαφορές. Στις στατικές εικόνες οι δύο μεταφορικοί όροι
συνυπάρχουν, με αποτέλεσμα να δίνεται στον αποδέκτη η δυνατότητα να τους
προσλαμβάνει ταυτόχρονα και να οδηγείται άμεσα στην ερμηνεία της μεταφοράς.
Αντιθέτως, σε πιο δυναμικούς δικτυακούς τόπους, όπου παρατηρούνται πολλά
κινούμενα σημεία, η αναγνώριση της εικονικής μεταφοράς γίνεται διαδοχικά, καθώς
τα δύο πεδία δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα ή ακόμη κι αν συμβεί κάτι τέτοιο
προηγείται συνήθως διαδοχική παρουσίαση του κάθε πεδίου ξεχωριστά. Έτσι, η
εικονική μεταφορά αποτελείται από το σύνολο των σχημάτων που παρελαύνουν
μπροστά από τα μάτια του χρήστη. Επίσης, πολύ συχνά, η εικονική μεταφορά

υποστηρίζεται από τον ήχο που τη συνοδεύει, κάτι που δεν θα μας απασχολήσει στη
συγκεκριμένη έρευνα, καθώς πιστεύουμε ότι απαιτείται ξεχωριστή μελέτη για το
συσχετισμό και των τριών μέσων, ήχου, εικόνας και γλώσσας. Μία διαδοχική
παρουσίαση οπτικής μεταφοράς εντοπίζεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:
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Όπως διαφαίνεται, η οπτική μεταφορά του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου
αποτελείται από τα εννοιολογικά πεδία αυτοκίνητο (πεδίο στόχος) και διαστημόπλοιο
(πεδίο πηγή), τα οποία συσχετίζονται βάσει συγκεκριμένων ιδιοτήτων οι οποίες
αφορούν στο μήνυμα που επιθυμεί να μεταδώσει ο σχεδιαστής του δικτυακού τόπου.
Δεδομένου ότι το προϊόν που προωθείται, το αυτοκίνητο, αποτελεί το πεδίο στόχο της
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εννοιολογικής μεταφοράς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα χαρακτηριστικά που
μεταφέρονται από το ένα πεδίο στο άλλο είναι αυτά του διαστημόπλοιου, το οποίο
χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογία, ταχύτητα, πρωτοποριακή εμφάνιση κ.α.
Μέσα από την απόδοση των παραπάνω στοιχείων στο προωθούμενο προϊόν
επιτυγχάνεται η δημιουργία μίας θετικής εντύπωσης αναφορικά με αυτό εκ μέρους
του αποδέκτη. Ωστόσο, αυτός ο συσχετισμός γίνεται διαδοχικά, καθώς, αρχικά,
εμφανίζεται το πεδίο πηγή (το διαστημόπλοιο), το οποίο στη συνέχεια,
αντικαθίσταται από την τμηματική εμφάνιση του πεδίου στόχος (αυτοκίνητο). Με
αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μέγιστος βαθμός προσέλκυσης της προσοχής του
δέκτη, ο οποίος παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση του
προωθούμενου προϊόντος παράλληλα με το σχηματισμό θετικών εντυπώσεων, μέσα
από την ανάκληση των ιδιοτήτων του πεδίου πηγή.
Πέρα από το γενικότερο διαχωρισμό των οπτικών μεταφορών σε στατικές και
κινούμενες αυτές μπορούν να διακριθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τον τρόπο που
αναπαρίσταται το προωθούμενο προϊόν οπτικά.

6.3. Τα είδη των οπτικών μεταφορών
Οι θέσεις στις οποίες βασίζεται η ανάλυση της απόδοσης της οπτικής μεταφοράς
στους δικτυακούς τόπους αντλείται και πάλι από το χώρο της διαφήμισης, όπου η
οπτική μεταφορά χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν. Μία συστηματική μελέτη της οπτικής
μεταφοράς στη διαφήμιση προέρχεται από τον C. Forceville (1996). Επίσης, οι Ε.
McQuarrie (1989, 1992, 1996) και D. G. Mick (1992,1996) επιχείρησαν τη σύγκριση
της οπτικής μεταφοράς με άλλα ρητορικά τεχνάσματα της διαφήμισης, ενώ οι B. J.
Philips (1997, 2005) και E. DeRosia et. al (2005) εστίασαν στην αποτελεσματικότητα
της οπτικής μεταφοράς ως μεθόδου πειθούς στο μάρκετινγκ και διεξήγαγαν έρευνες
για την ερμηνεία και πρόσληψη των διαφημίσεων που περιλαμβάνουν οπτικές
μεταφορές.
Ο Forceville (1996) βασιζόμενος σε προηγούμενες μελέτες σχετικά με την οπτική
μεταφορά σε διάφορα είδη λόγου, ήταν ο πρώτος που εισήγαγε μία κατανοητή θεωρία
για την οπτική μεταφορά στη διαφήμιση, η οποία προσφέρει ένα λεπτομερές και
χρήσιμο μοντέλο ανάλυσης, βάσει του οποίου κατηγοριοποιούνται οι διάφοροι τύποι
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οπτικής μεταφοράς και το οποίο υιοθετήθηκε αργότερα από διάφορους συγγραφείς.
Για τον Forceville, η οπτική μεταφορά (optical metaphor), όπως και η γλωσσική,
αποτελείται από δύο όρους, το πεδίο πηγή και το πεδίο στόχος, μεταξύ των οποίων
προκύπτουν μέσα από τη μεταφορά αντιστοιχίες αναφορικά με ορισμένες πλευρές
των εννοιών που εκφράζουν. Αυτές οι αντιστοιχίες αφορούν στο επίπεδο των
συνδηλώσεων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες της
μεταφοράς, καθώς, αν και το δηλωτικό νόημα των εννοιών μπορεί να είναι σταθερό,
τα συνδηλωτικά νοήματα διαφέρουν και ο εντοπισμός αυτών και των αντιστοιχιών
τους στο πλαίσιο μίας μεταφοράς καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως το
περικείμενο, το είδος του κειμένου, οι εμπειρίες και οι γνώσεις του κάθε αποδέκτη,
όπως επίσης και ο πολιτισμός. 61
Επίσης, η ενεργοποίηση των συνδηλώσεων σε εικονικό επίπεδο διαφέρει σε
σχέση με το γλωσσικό επίπεδο, καθώς μία εικόνα απεικονίζει μία συγκεκριμένη
μορφική εκδοχή ενός αντικειμένου διαφοροποιώντας έτσι, μέρος των συνδηλώσεων
που ενεργοποιούνται σε σχέση με άλλες εκδοχές του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και
μεταξύ διαφορετικών μέσων απεικόνισης του ίδιου αντικειμένου, όπως είναι η
φωτογραφία, η ζωγραφική, η γραφιστική, ο κινηματογράφος, κ.α. Κατά συνέπεια, το
μέσο με το οποίο απεικονίζεται μία έννοια μπορεί να επηρεάσει την ενεργοποίηση
των συνδηλώσεων. Κάτι τέτοιο μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εξέταση της
οπτικής μεταφοράς μπορεί να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ένα ηλεκτρονικό
μέσο, όπως είναι οι εταιρικοί δικτυακοί τόποι. Για τις ανάγκες της ανάλυσης του
δικού μας υλικού υιοθετούμε την κατηγοριοποίηση που έχει προτείνει ο Forceville
(1996/2002) για τις οπτικές μεταφορές που εντοπίζονται στο κειμενικό είδος της
διαφήμισης, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο
προσέγγισης της οπτικής μεταφοράς και επιτρέπει, τόσο την περιγραφή, όσο και την
ανάλυση της απόδοσής της στις διάφορες οπτικογλωσσικές εκδοχές του δικτυακού
τόπου όπου εντοπίζεται. Οι τύποι οπτικής μεταφοράς που προτείνονται από τον
Forceville (2009, lecture 2: 1-3 και lecture 3: 1-6, 10) είναι οι ακόλουθοι: 62

61

Σύμφωνα με τον Barthes (2007:50-59), η ανάλυση της εικόνας περιλαμβάνει δύο επίπεδα, το
κυριολεκτικό που καταδηλώνεται και το συμβολικό που συνυποδηλώνεται.
62
Λόγω της έλλειψης αρίθμησης των σελίδων στο ηλεκτρονικό μάθημα του Forceville (2009)
προσθέσαμε τη συγκεκριμένη αρίθμηση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αναφορά στην εν λόγω πηγή.

330
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων





υβριδική οπτική μεταφορά (hybrid pictorial metaphor)



περικειμενική οπτική μεταφορά (contextual pictorial metaphor)



εικονική παρομοίωση (pictorial simile)



ενσωματωμένη μεταφορά (integrated metaphor)



πολυτροπική μεταφορά (multimodal metaphor)

Η υβριδική οπτική μεταφορά

Η υβριδική οπτική μεταφορά αναφέρεται σε μία οντότητα που προκύπτει από το
συνδυασμό δύο ξεχωριστών αντικειμένων, τα οποία προέρχονται από δύο
διαφορετικά πεδία. Η ενοποιημένη οντότητα που προκύπτει θεωρείται απίθανη για
τον κόσμο του πραγματικού βάσει των νόμων της φύσης (Caroll 1996: 213) και
αποτελεί ένα είδος μεταφοράς που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον αποδέκτη.
Θεωρητικά, η υβριδική μεταφορά δεν είναι αναμενόμενη στο είδος της διαφήμισης,
καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το προϊόν αποτελεί το πεδίο στόχο της
μεταφοράς και ως τέτοιο θα πρέπει να χάσει την ακεραιότητά του λόγω του ότι
συνδέεται με ένα άλλο αντικείμενο στην συγκεκριμένη περίπτωση οπτικής
μεταφοράς. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Forceville (2009, lecture 3: 4), υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η υβριδική μεταφορά

εντοπίζεται στο είδος της

διαφήμισης. Έτσι, όταν το διαφημιζόμενο προϊόν δεν είναι ή δεν φαίνεται να είναι το
πεδίο στόχος της μεταφοράς ή όταν το προϊόν που προωθείται είναι μία υπηρεσία ή
μία ιδέα, τότε η υβριδική μεταφορά συναντάται στο είδος της διαφήμισης. Από το
σώμα δικτυακών τόπων που μελετήθηκε προκύπτει ότι η υβριδική μεταφορά αποτελεί
μέσο πειθούς σε αυτό το είδος, χωρίς όμως να παρατηρείται περιορισμός αναφορικά
με την κατηγορία του προϊόντος που προωθείται ή εάν το προϊόν είναι πεδίο στόχος ή
όχι, όπως διαφαίνεται και από το παράδειγμα που ακολουθεί:
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Στον δικτυακό τόπο που παραθέτουμε, εντοπίζεται μία οπτική μεταφορά η οποία θα
μπορούσε να ενταχθεί στον τύπο της υβριδικής οπτικής μεταφοράς, καθώς αποτελεί
συγκερασμό δύο ξεχωριστών αντικειμένων, του μπουκαλιού του προϊόντος και του
ανώτερου έγχορδου τμήματος κιθάρων, από τον οποίο προκύπτει μία οντότητα, η
οποία δεν θα μπορούσε να υφίσταται κυριολεκτικά.
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν και το προωθούμενο προϊόν αποτελεί το πεδίο
στόχο της οπτικής μεταφοράς, δεν χάνει την ακεραιότητά του. Αντιθέτως, η ανάδειξη
του περιεχομένου του μπουκαλιού υπό τη μορφή κιθάρας προσδίδει στο προϊόν έναν
μουσικό χαρακτήρα ο οποίος οδηγεί τον αποδέκτη σε ανάκληση σχετικών εμπειριών
και σε συνεπαγωγές που συνδέουν το συγκεκριμένο αναψυκτικό με ευχάριστες
εμπειρίες, διασκέδαση και συναισθηματική ευφορία. Με αυτόν τον τρόπο, ο
σχεδιαστής του δικτυακού τόπου επιτυγχάνει τελικά την επίκληση θετικών
συναισθημάτων εκ μέρους του αποδέκτη και δημιουργεί τις κατάλληλες
προϋποθέσεις, προκειμένου ο αποδέκτης να οδηγηθεί σε κατανάλωση του προϊόντος.


Η περικειμενική οπτική μεταφορά

Στην περίπτωση της περικειμενικής οπτικής μεταφοράς, το διαφημιζόμενο προϊόν
απεικονίζεται σε ένα μη αναμενόμενο περικείμενο, το οποίο οδηγεί στην ανάκληση
κάποιου άλλου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να δηλώνεται οπτικά το πεδίο στόχος
της μεταφοράς και να υπονοείται το πεδίο πηγή (Forceville 2009, lecture 3: 1). Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το πεδίο στόχος, είτε είναι, είτε σχετίζεται μετωνυμικά με
το προϊόν που προωθείται, με αποτέλεσμα να επιθυμεί ο διαφημιστής να το
απεικονίσει. Αντιθέτως, το πεδίο πηγή γίνεται αντιληπτό μόνο μέσω του
περικειμένου.63 Κατά συνέπεια, για τη χρήση της περικειμενικής μεταφοράς στη
διαφήμιση απαιτείται ένα προϊόν που μπορεί να απεικονιστεί είτε κυριολεκτικά είτε
μετωνυμικά. Αναφορικά με το κειμενικό είδος των δικτυακών τόπων, η περικειμενική
οπτική μεταφορά δεν φαίνεται να αποτελεί διαδεδομένο μέσο πειθούς του χρήστη,
καθώς ελάχιστα είναι τα παραδείγματα που εντοπίστηκαν στο δείγμα των υπό μελέτη
δικτυακών τόπων.

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες εξαιρέσεις όπου το αντικείμενο που απεικονίζεται δεν είναι το
πεδίο στόχος αλλά το πεδίο πηγή.
63
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Η περίπτωση της οπτικής μεταφοράς που απεικονίζεται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο
θα μπορούσε, κατά την άποψή μας, να ενταχθεί στον τύπο της περικειμενικής οπτικής
μεταφοράς, καθώς διαπιστώνεται η μετωνυμική απεικόνιση του προωθούμενου
προϊόντος, το οποίο αποτελεί και το πεδίο στόχο, σε ένα μη αναμενόμενο
περικείμενο, αυτό του παλμογράφου.

Το πεδίο πηγή το οποίο φαίνεται να αποτελείται από το ζωτικό όργανο της καρδιάς,
αν και δεν απεικονίζεται το ίδιο, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό μέσα από το
περικείμενο. Η συγκεκριμένη περικειμενική οπτική μεταφορά θα μπορούσε να
θεωρηθεί και προσωποποίηση, καθώς ένα άψυχο αντικείμενο, το προωθούμενο
προϊόν, ως πεδίο στόχος, αποκτά τις ζωτικές ιδιότητες του πεδίου πηγή, του παλμού ο
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οποίος παραπέμπει στο ζωτικό όργανο της καρδιάς. Με την αντιστοιχία που
δημιουργείται μέσω της περικειμενικής οπτικής μεταφοράς μεταξύ του προϊόντος της
μπύρας και της καρδιάς, το προωθούμενο προϊόν αποκτά στα μάτια του αποδέκτη μία
δυναμική και μία ικανότητα αναζωογόννησης και ανατροφοδότησης, γεγονός που
μπορεί να τον ωθήσει στην κατανάλωση του προϊόντος, επιτυγχάνοντας έτσι, τον
απώτερο σκοπό του δικτυακού τόπου.
Η εικονική παρομοίωση



Η εικονική παρομοίωση βιώνεται ως αντιπαραβολή δύο ξεχωριστών αντικειμένων, τα
οποία απεικονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πρώτος όρος να γίνεται κατανοητός
βάσει του δευτέρου (Forceville 2009, lecture 2: 2). Σε αυτόν τον τύπο οπτικής
μεταφοράς η αντιστοιχία μεταξύ των δύο όρων δεν εκφράζεται τόσο ανοιχτά όσο
στους δύο προηγούμενους τύπους. Επίσης, η εικονική παρομοίωση, αν και μοιάζει
πολύ με την περικειμενική, διαφοροποιείται από αυτήν, λόγω του ότι στην πρώτη
απεικονίζονται και οι δύο μεταφορικοί όροι, ενώ στη δεύτερη το πεδίο πηγή γίνεται
κατανοητό μέσω του περικειμένου. Η κατηγορία της εικονικής παρομοίωσης φαίνεται
να προτιμάται ιδιαίτερα από τους δημιουργούς των δικτυακών τόπων ως κατάλληλο
μέσο πειθούς του χρήστη, καθώς εμφανίζεται με αρκετά μεγάλη συχνότητα στους υπό
μελέτη εταιρικούς δικτυακούς τόπους.
4.
www.motorola.com

Στο παράδειγμα εικονικής παρομοίωσης που απεικονίζεται παραπάνω, το
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προωθούμενο προϊόν, το κινητό τηλέφωνο, αποτελεί και πάλι το πεδίο στόχος, το
οποίο παρομοιάζεται και αντιπαραβάλλεται με το πεδίο πηγή, υιοθετώντας
παράλληλα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, παρατηρείται μία ιδιαιτερότητα στο πεδίο πηγή της οπτικής μεταφοράς
καθώς συναποτελείται από δύο αντικείμενα, τα μολύβια και τα πλήκτρα ενός πιάνου,
τα οποία παραπέμπουν στις έννοιες της συγγραφής και της μουσικής σύνθεσης
αντίστοιχα.

Μέσα από την απεικόνιση δύο αντικειμένων ως πεδίων πηγή, η οπτική μεταφορά
αποκτά τη δυνατότητα δημιουργίας όχι μόνο μίας αλλά δύο εννοιολογικών
μεταφορών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση του προωθούμενου
προϊόντος με πληθώρα ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις εν
λόγω ενέργειες, καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού συνεπαγωγών για το
προωθούμενο προϊόν. Έτσι, μέσα από την οπτική μεταφορά, αναδύεται η δυνατότητα
τόσο συγγραφής όσο και μουσικής σύνθεσης μέσω του συγκεκριμένου κινητού,
γεγονός που συμβάλλει στην διαδικτυακή του προώθηση προς το κοινό.


Η ενσωματωμένη μεταφορά

Ο τύπος της ενσωματωμένης μεταφοράς, αναφέρεται σε ένα αντικείμενο που
παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανακαλεί ένα άλλο αντικείμενο ακόμη και
χωρίς την υποστήριξη του περικειμένου (Forceville 2009, lecture 2: 2). Η
ενσωματωμένη μεταφορά παρουσιάζει ομοιότητες με την υβριδική, αλλά οι δύο τύποι
δεν μπορούν να ταυτιστούν, καθώς στην πρώτη, η οντότητα που απεικονίζεται είναι
πιθανή και στον πραγματικό κόσμο, πέρα από τον φανταστικό κόσμο της διαφήμισης.
Η ενσωματωμένη μεταφορά, όπως και η περικειμενική, εμφανίζεται σε περιορισμένο
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αριθμό εταιρικών δικτυακών τόπων:
5.
www.samsungcamera.com

Μία περίπτωση ενσωματωμένης μεταφοράς αποτυπώνεται παραπάνω, όπου το προϊόν
που προωθείται παρουσιάζεται ως ένα αιωρούμενο αντικείμενο.

Κάτι τέτοιο απαλλάσσει το συγκεκριμένο προϊόν, τόσο από το φυσικό του βάρος, όσο
και από το οικονομικό βάρος που μπορεί να επιφέρει στον κάθε υποψήφιο
καταναλωτή, δίνοντας κίνητρα, με αυτόν τον τρόπο, στον αποδέκτη, προκειμένου να
το αγοράσει.


Η πολυτροπική μεταφορά
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Ο τελευταίος τύπος οπτικής μεταφοράς είχε οριστεί αρχικά από τον Forceville (1996)
ως

οπτικογλωσσική

μεταφορά

(verbo-pictorial

metaphor).64

Ωστόσο,

σε

μεταγενέστερες δημοσιεύσεις του (Forceville 2002) θεώρησε ορθότερη την ένταξή
της σε μία γενικότερη κατηγορία που αποκαλεί πολυτροπική μεταφορά (multimodal
metaphor) και στην οποία τα πεδία στόχος και πηγή μεταδίδονται σε μεγάλο βαθμό ή
και αποκλειστικά από διαφορετικά κανάλια ή μέσα επικοινωνίας (Forceville, 2009,
lecture 2: 1).65 Αυτός ο τύπος οπτικής μεταφοράς εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα
στους εταιρικούς δικτυακούς τόπους και φαίνεται να αποτελεί το καταλληλότερο
εικονικό μέσο επίτευξης της πρόθεσης ενός δικτυακού τόπου. Κάποια από τα
παραδείγματα που παρατέθηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην
κατηγορία της πολυτροπικής μεταφοράς, καθώς πέρα από τα οπτικά στοιχεία, στην
ερμηνεία τους συμβάλλουν και τα γλωσσικά στοιχεία που τα συνοδεύουν.

6.
www.nokia.com
Η απόδοση του όρου verbo-pictorial metaphor στα ελληνικά έχει γίνει από την γράφουσα
Σύμφωνα με τον Forceville (www.chass.utoronto.ca/epc/srb/cyber/cforcevilleout.pdf), τα
πεδία πηγή και στόχος μπορούν να μεταδίδονται και με άλλα κανάλια, πέραν του λόγου και της
εικόνας, όπως είναι η μουσική, οι ήχοι ή ακόμη και η όσφρηση, η γεύση και η αφή. Όπως αναφέρει ο
συγγραφέας, ο όρος κανάλι (mode) μπορεί να ταυτιστεί με τις αισθήσεις, καθώς όλοι οι
προαναφερόμενοι τύποι καναλιών σχετίζονται με κάποια αίσθηση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε
σε ομαδοποίηση όλων των πηγών πληροφορίας, οι οποίες συνήθως διαχωρίζονται: ενώ οσφραινόμαστε
τις μυρωδιές, γευόμαστε τις γεύσεις και ακουμπούμε τις επιφάνειες, βλέπουμε τη γραπτή γλώσσα και
τις εικόνες και ακούμε την προφορική γλώσσα, τη μουσική και τους ήχους.
Βάσει των προαναφερομένων, ο Forceville προτείνει έναν διαχωρισμό των καναλιών
που στηρίζεται στους δύο τρόπους αντίληψης και είναι οι εξής: α)γραπτή γλώσσα και β) προφορική
γλώσσα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, το προφορικό και το γραπτό κείμενο βασίζονται σε τελείως
διαφορετικές συνθήκες κατανόησης. Ο συγγραφέας καταλήγει κατηγοριοποιώντας τα κανάλια
μετάδοσης της μεταφοράς σε 8 τύπους: προφορική γλώσσα, γραπτή γλώσσα, εικόνες, μουσική, μη
γλωσσικοί ήχοι, οσμή, γεύση και αφή.
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας θα περιοριστούμε στη μελέτη των
καναλιών που προσλαμβάνονται οπτικά, δηλαδή στο γραπτό κείμενο και στις εικόνες, καθώς αυτά
χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου. Αν και υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις όπου απαντάται η χρήση της μουσικής καθώς και άλλων μη γλωσσικών ήχων, επιλέγουμε
να περιορίσουμε την έρευνα στα οπτικά κανάλια μετάδοσης προκειμένου να επιτύχουμε μια πιο εις
βάθος ανάλυση του υλικού.
64

65

338
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

Η αλληλεξάρτηση γλωσσικών και εικονικών στοιχείων για την ερμηνεία της οπτικής
μεταφοράς

διαφαίνεται

στο

παράδειγμα

που

εμφανίζεται

παραπάνω.

Το

προωθούμενο προϊόν, το κινητό τηλέφωνο, παρουσιάζεται ως ένα αντικείμενο με
απόλυτη ισορροπία, γεγονός που υποστηρίζεται και επεξηγείται από τη φράση Τέλεια
ισορροπία.

Πρόκειται επομένως, για μία πολυτροπική μεταφορά όπου η εννοιολογική μεταφορά
δεν μπορεί να ερμηνευθεί επαρκώς, μόνο βάσει της οπτικής της έκφρασης, αλλά
απαιτείται και η γλωσσική της πραγμάτωση, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το
μεταφορικό της νόημα από τον αποδέκτη. Η έννοια της ισορροπίας καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα ιδιοτήτων και η χρήση της ως πεδίου πηγή επιτρέπει πληθώρα
συσχετίσεων με το προωθούμενο προϊόν, γεγονός που αφήνει μεγάλο περιθώριο
υποκειμενικής ερμηνείας και κατανόησης του πεδίου στόχος βάσει του πεδίου πηγή.
Ενδεχομένως, ο σχεδιαστής του δικτυακού τόπου να επιθυμεί να τονίσει το γεγονός
ότι το συγκεκριμένο κινητό διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες, οι οποίες το διακρίνουν
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από τα υπόλοιπα κινητά της αγοράς, προβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο και σε έμμεση
σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα. Επομένως, η πολυτροπική μεταφορά μπορεί να
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο προώθησης ενός προϊόντος στο πλαίσιο ενός εταιρικού
δικτυακού τόπου.
Παρά τις διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν τους διάφορους τύπους οπτικής
μεταφοράς, σε όλους, η ανωμαλία που προκύπτει από τη δημιουργία μίας σχέσης
ταύτισης μεταξύ ετερογενών στοιχείων, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη μεταφοράς.
Ωστόσο, αυτή η ανωμαλία εξισορροπείται από την ομοιότητα που αναδύεται μέσα
από τη μεταφορά και η οποία γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αντιληπτή από τον
αποδέκτη, ανάλογα με το είδος και τις προσδοκίες που έχει γι’ αυτό. Σύμφωνα με τη
θεωρία της Συνάφειας των Wilson και Sperber (1995, 2004), οποιαδήποτε
επικοινωνιακή ενέργεια παρουσιάζει συνάφεια σε σχέση με τον αποδέκτη στον οποίο
απευθύνεται. Ο Gibbs (1999: 4) αναφέρει επίσης, ότι «ο τρόπος που κατανοούμε τον
προφορικό λόγο, που ερμηνεύουμε τα γραπτά κείμενα και που αντιλαμβανόμαστε τα
έργα τέχνης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την αναζήτηση επικοινωνιακών
προθέσεων». Κατά συνέπεια, ο χρήστης ενός δικτυακού τόπου, όταν έρθει
αντιμέτωπος με μία οπτική μεταφορά, αναρωτιέται εάν ο δημιουργός του είχε την
πρόθεση να τον οδηγήσει στην ερμηνεία αυτής της μεταφοράς. Όπως αναφέρει και ο
Goffman (1974), βάσει του κειμενικού είδους, διαμορφώνονται συγκεκριμένες
προσδοκίες για το είδος των μηνυμάτων που είναι πιθανόν να συναντήσει ο
αποδέκτης,

οι

οποίες

καθοδηγούν

και

περιορίζουν

τις

ερμηνείες

του

συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η χρήση της οπτικής μεταφοράς αποτελεί ένα
από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα που έχει στη διάθεσή του ο δημιουργός ενός
δικτυακού τόπου, προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του. Δηλαδή, αρχικά, να
προσελκύσει την προσοχή του χρήστη, στη συνέχεια να τον πείσει για την αξιοπιστία
της εταιρείας που αντιπροσωπεύει και εν τέλει, να τον ωθήσει στην αγορά των
προϊόντων της. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. εισαγωγή τρίτου μέρους 0.3.1), η
κατανόηση και ερμηνεία του φαινομένου της μεταφοράς γίνεται στο επίπεδο της
συνδήλωσης και της υπονόησης, η οποία συχνά διαφοροποιείται ανάλογα με τον
πολιτισμό, με αποτέλεσμα να αποκτά ο αποδέκτης μια διαφορετική αντίληψη του
νοήματος ανάλογα με το πολιτισμικό του υπόβαθρο. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι
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μία μελέτη της απόδοσης της οπτικής μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή
εταιρικών δικτυακών τόπων σε διάφορες γλώσσες-πολιτισμούς μπορεί να
παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στην ενότητα που ακολουθεί εξετάζουμε παραδείγματα που αφορούν στην
απόδοση της οπτικής μεταφοράς, η οποία στο κειμενικό είδος των δικτυακών τόπων
συνήθως συνοδεύεται από γλωσσικά ή /και ηχητικά στοιχεία. Δεδομένου του
πολυτροπικού χαρακτήρα των οπτικών μεταφορών που έχουν εντοπιστεί στην
πλειοψηφία των δικτυακών τόπων που εξετάσαμε, θεωρούμε απαραίτητη την
υιοθέτηση μίας διασημειωτικής προσέγγισης κατά την ανάλυση των παραδειγμάτων,
προκειμένου να επιτευχθεί μία εις βάθος κατανόηση της λειτουργίας τόσο της
γλώσσας, όσο και της εικόνας, στη μετάδοση του μεταφορικού μηνύματος που
επιδιώκει να περάσει ο δημιουργός του εκάστοτε δικτυακού τόπου. Παρά το γεγονός
ότι σε έναν δικτυακό τόπο εντοπίζονται διάφορα κανάλια μετάδοσης του μηνύματος,
πέραν του λόγου και της εικόνας, όπως είναι η μουσική και οι ήχοι, η έρευνά μας
περιορίζεται στην εξέταση δύο μόνο σημειωτικών συστημάτων, του γλωσσικού και
του εικονικού, τα οποία γίνονται αντιληπτά σε οπτικό επίπεδο, προκειμένου να
επιτευχθεί μια πιο εις βάθος ανάλυση του υλικού.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα παραδείγματα οπτικής
μεταφοράς που εντοπίστηκαν στο υπό μελέτη δείγμα ανήκουν στην κατηγορία της
πολυτροπικής

μεταφοράς

και

πιο

συγκεκριμένα,

στην

υποκατηγορία

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς (Forceville 2009, lecture 2: 1), καθώς σε αυτά, το
σύνολο του μεταφορικού νοήματος διαμορφώνεται, τόσο από το γλωσσικό κείμενο,
όσο και από την εικόνα. Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση συγκεκριμένων
παραδειγμάτων απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς θεωρούμε ότι θα πρέπει
να γίνει κατανοητή η σχέση αλληλεξάρτησης του εικονικού μηνύματος με το
γλωσσικό.

6.4. Το εικονικό και το γλωσσικό μήνυμα
Κατά την μελέτη της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων δεν θα μπορούσε να
παραλειφθεί η εξέταση της απόδοσης του εικονικού μηνύματος, το οποίο, όχι μόνο
συμπληρώνει το γλωσσικό, αλλά και πολλές φορές αποτελεί το βασικό μέσο πειθούς
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που επιλέγει ο δημιουργός ενός δικτυακού τόπου, προκειμένου να ωθήσει το κοινό
προς την κατανάλωση των προϊόντων που έχει την πρόθεση να προωθήσει. Εξάλλου,
υπό το πρίσμα της σημειωτικής προσέγγισης, οποιαδήποτε εικόνα μπορεί να
θεωρηθεί γραφή την ίδια στιγμή που αποκτά σημασία και, όπως η γραφή, απαιτεί κι
αυτή μια «δυνητική κρίση» (Barthes 1979: 203). Επομένως, η εικόνα αποτελεί
λόγο/γλώσσα/ομιλία, σύμφωνα με τον Barthes (ό.π: 203), όπως και κάθε
σημειοδοτική σύνθεση προφορική ή οπτική. Ωστόσο, όπως ο ίδιος επισημαίνει (1981:
104), «τα εικονικά συντάγματα είναι πολύ δύσκολο να τεμαχιστούν […]- γι’ αυτό το
λόγο συνοδεύονται σχεδόν σε οικουμενική κλίμακα από έναν αρθρωμένο λόγο…».
Κάτι τέτοιο παρατηρείται και στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου, όπου
η εικόνα στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνοδεύεται από ένα σλόγκαν, αλλά η
ίδια κατέχει τον κεντρικό ρόλο, με αποτέλεσμα οι ρόλοι των δύο μηνυμάτων να
αντιστρέφονται και το γλωσσικό μήνυμα να λειτουργεί ως «παράσιτο» της εικόνας,
όπως το χαρακτηρίζει ο Barthes (2007: 35). Σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π: 35), ενώ
«υπήρχε άλλοτε αναγωγή του κειμένου στην εικόνα, σήμερα υπάρχει διεύρυνση από
την εικόνα στο κείμενο. Άλλοτε η εικόνα εικονογραφούσε το κείμενο. Σήμερα, το
κείμενο βαραίνει την εικόνα, της φορτώνει κουλτούρα, ηθική, φαντασία». Ενώ,
λοιπόν, σε ένα άρθρο έντυπης εφημερίδας η εικόνα έρχεται να συμπληρώσει το
κείμενο που καταλαμβάνει συνήθως τον μεγαλύτερο χώρο σε μία σελίδα, σε έναν
εταιρικό δικτυακό τόπο η εικόνα μπορεί να μεταδίδει ικανοποιητικά μεγάλο μέρος
του συνόλου της πληροφόρησης, περιορίζοντας στο ελάχιστο το γλωσσικό μήνυμα,
τόσο σε χωρικό, όσο και σε σημασιολογικό επίπεδο. Επίσης, κατά τον Barthes (ό.π:
36), το κείμενο έχει μία λειτουργία διασαφήνισης και έμφασης και «τις περισσότερες
φορές […] διευρύνει απλώς ένα σύνολο συνυποδηλώσεων που εμπεριέχονται ήδη στη
φωτογραφία».
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο (ό.π:
50-59), το εικονικό μήνυμα, στο πλαίσιο του κειμενικού είδους της διαφήμισης,
μπορεί να διακριθεί α) σε κυριολεκτικό και β) σε συμβολικό. Η διάκριση αυτή δεν
είναι στην ουσία, τίποτε άλλο από τον διαχωρισμό της καταδηλούμενης περιγραφής
της εικόνας από τις συνυποδηλώσεις που αυτή φέρει. Θεωρώντας την κάθε εικόνα
πολυσημική, ο Barthes (ό.π: 46) αναδεικνύει το γλωσσικό μήνυμα σε τεχνική μέσω
της οποίας ο αποδέκτης του μηνύματος καθοδηγείται στην επιλογή συγκεκριμένων
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σημαινομένων, τα οποία υπολανθάνουν των σημαινόντων της εικόνας και στην
αγνόηση κάποιων άλλων. Αυτή η λειτουργία του γλωσσικού μηνύματος σε σχέση με
το εικονικό είναι η λεγόμενη λειτουργία της αγκύρωσης (ancrage). Στο επίπεδο του
κυριολεκτικού εικονικού μηνύματος, το γλωσσικό μήνυμα υποβοηθά στην
αναγνώριση της σκηνής και των στοιχείων της, ενώ στο επίπεδο του συμβολικού
μηνύματος, το γλωσσικό μήνυμα καθοδηγεί την ερμηνεία του και δεν επιτρέπει την
εξαγωγή συνυποδηλούμενων εννοιών οι οποίες φέρουν αρνητικές αξίες προς το
προωθούμενο προϊόν. Κατά τον ίδιο τρόπο, η λειτουργία της αγκύρωσης μπορεί να
καταστεί ιδεολογική «κατευθύνοντας τον αναγνώστη προς μία εκ των προτέρων
επιλεγμένη έννοια» (ό.π: 48). Κατά συνέπεια, η λειτουργία της αγκύρωσης του
γλωσσικού μηνύματος σε σχέση με το εικονικό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη
για τον δημιουργό ενός δικτυακού τόπου, καθώς του δίνει ένα δικαίωμα ελέγχου
πάνω στην εικόνα.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Barthes (ό.π: 55), «Η γλώσσα της εικόνας δεν
είναι μόνο το σύνολο των εκπεμφθέντων λόγων, είναι επίσης το σύνολο των
ληφθέντων λόγων». Αν και ο δημιουργός ενός δικτυακού τόπου μπορεί να έχει την
πρόθεση να μεταδώσει μία συγκεκριμένη έννοια μέσα από τη χρήση ενός εικονικού
σημαίνοντος, η ερμηνεία του συμβολικού εικονικού μηνύματος δεν μπορεί να
περιοριστεί στο πλαίσιο που επιθυμεί ο δημιουργός του, αλλά εξαρτάται πάντοτε από
το γνωσιακό υπόβαθρο του αποδέκτη του μηνύματος. «H εικόνα άλλωστε αυτή
καθαυτή επιδέχεται πολλούς τρόπους ανάγνωσης» (Barthes 1979: 202). Έτσι, η ίδια
εικόνα μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές αναγνώσεις από διαφορετικά άτομα, τα
οποία κατέχουν διαφορετικές γνώσεις, έχουν βιώσει διαφορετικές εμπειρίες, ακόμη κι
αν ανήκουν σε ίδια κοινωνιοπολιτισμικά περιβάλλοντα, ακόμη περισσότερο εάν αυτά
διαφέρουν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών
τόπων.
Η λειτουργία της αγκύρωσης του γλωσσικού μηνύματος σε σχέση με το
εικονικό και η άμεση εξάρτηση του ενός από το άλλο διαφαίνεται στα παραδείγματα
που ακολουθούν:

7.
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Το εν λόγω παράδειγμα αποτελεί μία περίπτωση, όπου το γλωσσικό μήνυμα Get close
enough to see the chord change (Ελάτε/Έλα αρκετά κοντά ώστε να δείτε/δεις τη χορδή
να αλλάζει) διασαφηνίζει σε ένα πρώτο επίπεδο το συμβολικό μήνυμα που μπορεί να
εξάγει κανείς από την εικόνα. Η παρουσία της συγκεκριμένης εικόνας, αποκομμένης
από οποιοδήποτε γλωσσικό μήνυμα, στο πλαίσιο του εταιρικού δικτυακού τόπου μίας
εταιρείας που προωθεί μία πιστωτική κάρτα δεν επιτρέπει στον αποδέκτη του
μηνύματος το συσχετισμό της εικόνας με την πρόθεση του δημιουργού του
μηνύματος και την ερμηνεία του συμβολικού εικονικού μηνύματος, καθώς χωρίς το
γλωσσικό μήνυμα η εικόνα θα έδειχνε κάπως έτσι:
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Αντιθέτως,

μέσω

του

γλωσσικού

μηνύματος

απορρίπτονται

οι

αρνητικές

συνυποδηλώσεις που ενδεχομένως να φέρει η συγκεκριμένη εικόνα και ο χρήστης
οδηγείται στην επιλογή ενός σημαινομένου, το οποίο δικαιολογεί την παρουσία της
εικόνας στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και συνάδει με τις πιθανές προθέσεις του
δημιουργού του δικτυακού τόπου, ο οποίος έχει ως απώτερο σκοπό την πώληση των
προϊόντων της εταιρείας που προωθεί. Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του
γλωσσικού μηνύματος Cardmembers can get some of the best seats, for some of the
UK’s hottest gigs. Introducing American Express Preferred Seating (Τα μέλη της
κάρτας μπορούν να αποκτήσουν κάποιες από τις καλύτερες θέσεις, για ορισμένες από
τις πιο hot συναυλίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εισάγοντας τις Προτιμούμενες Θέσεις
της American Express), το εικονικό μήνυμα διασαφηνίζεται ακόμη περισσότερο και ο
χρήστης αντιλαμβάνεται τα οφέλη που μπορεί να του προσφέρει το συγκεκριμένο
προϊόν. Στην ουσία, το εικονικό μήνυμα, δηλαδή η παρακολούθηση ενός μουσικού
γεγονότος από κοντά, σε συνδυασμό με ένα μέρος του γλωσσικού μηνύματος,
αποτελούν το πεδίο πηγή, ενώ το δεύτερο μέρος του γλωσσικού μηνύματος
υποδηλώνει το πεδίο στόχος της λανθάνουσας εννοιολογικής μεταφοράς ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ.
Πέρα λοιπόν, από το καταδηλούμενο νόημα της εικόνας, η οποία απεικονίζει σε
ζουμ το παίξιμο των χορδών μιας κιθάρας, εντοπίζεται και ένα άλλο συμβολικό
νόημα που έχει να κάνει με την υπόσχεση της εταιρείας προς το κοινό για ένα
καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Το μήνυμα αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό παρά μόνο
με τη συνδρομή του γλωσσικού κειμένου μέσα από την λειτουργία της αγκύρωσης
που αυτό επιτελεί. Κατά τον Guidère (2008: 40), το τελικό νόημα προκύπτει ως
αποτέλεσμα της ανάμειξης των δύο επιπέδων ανάγνωσης, του γλωσσικού και του
εικονικού. Κατά συνέπεια, το γλωσσικό μήνυμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
ερμηνείας του εικονικού μηνύματος και η παρουσία του καθίσταται απαραίτητη
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προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του δικτυακού τόπου.
8.
www.generali.gr
8.1
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8.2

Τα προς εξέταση παραδείγματα, τα οποία έχουν αντληθεί από τον ίδιο δικτυακό τόπο,
εμφανίζουν μία ιδιαιτερότητα ως προς το γεγονός ότι το γλωσσικό μήνυμα που
εντοπίζεται σε αυτά μπορεί να εκληφθεί, είτε ως καθεαυτό γλωσσικό, είτε ως
εικονικό, λόγω του ότι το γλωσσικό μήνυμα που είναι ορατό εκ πρώτης όψεως στον
χρήστη διατυπώνεται στην αγγλική γλώσσα, ενώ απευθύνεται σε χρήστες που έχουν
ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Επομένως, εάν υποθέσουμε ότι ο χρήστης
που έρχεται σε επαφή με τον δικτυακό τόπο δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, τότε
τα γλωσσικά μηνύματα medical safety (ιατρική ασφάλεια) και fly away (πετάξτε
μακριά) μετατρέπονται σε εικονικά συμβάλλοντας μόνο στην αισθητική της εικόνας
που συνοδεύουν. Ενδεχομένως, η επιλογή της συγκεκριμένης γλώσσας να σχετίζεται
με την πρόθεση του δημιουργού να μεταφέρει την αισθητική του παλιού
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Αμερικανικού κινηματογράφου, κάτι που υποστηρίζεται και από την αισθητική των
εικόνων που έχουν επιλεγεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο Έλληνας χρήστης μπορεί να
αποκτήσει την ψευδαίσθηση της μεγαλοπρέπειας και της λάμψης ενός αμερικανικού
τρόπου ζωής του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μία θετική εντύπωση
για την εταιρεία και να αποκτήσει την επιθυμία να καταναλώσει τις υπηρεσίες της.
Ωστόσο, εξετάζοντας προσεκτικότερα τον δικτυακό τόπο, διαπιστώνουμε ότι
κάτω από την αγγλική διατύπωση εντοπίζονται και δύο γλωσσικά μηνύματα
διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα ως εξής: Για ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας
σας και Για να ταξιδεύετε χωρίς έγνοιες. Η παρουσία των δύο γλωσσικών μηνυμάτων
στην ελληνική γλώσσα ή ακόμη και στην αγγλική, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης
έχει γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας, διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την
κατανόηση του συμβολικού εικονικού μηνύματος μέσα από την καθοδήγηση του
χρήστη στην επιλογή συγκεκριμένων σημαινομένων από το σύνολο αυτών που
λανθάνουν των σημαινόντων της εικόνας. Έτσι, ενώ και οι δύο εικόνες θα μπορούσαν
να έχουν αρνητικά φορτισμένες συνυποδηλώσεις, όπως αυτή του πόνου ή της
αρρώστιας (εικόνα 8.1) και της μοναξιάς ή της μελαγχολίας (εικόνα 8.2), τα
γλωσσικά μηνύματα κατορθώνουν να διασαφηνίσουν την εικόνα και να δώσουν
έμφαση μόνο σε εκείνα τα σημαινόμενα που μπορούν να προδιαθέσουν θετικά το
χρήστη προς την προωθούμενη εταιρεία. Επομένως, διαφαίνεται και πάλι η σχέση
αλληλεξάρτησης κειμένου και εικόνας στο πλαίσιο του κειμενικού είδους του
δικτυακού τόπου.
9.
w1.siemens.com
9.1
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Το παράδειγμα 9 (9.1 και 9.2) αποτελεί μία ακόμη περίπτωση όπου διαφαίνεται
έντονα η άμεση εξάρτηση μεταξύ του γλωσσικού και του εικονικού μηνύματος. Εδώ,
το γλωσσικό μήνυμα εμφανίζεται διαδοχικά, με αποτέλεσμα και το συμβολικό
εικονικό μήνυμα να διασαφηνίζεται διαδοχικά.
Πιο αναλυτικά, στο κυριολεκτικό επίπεδο της εικόνας, ο χρήστης αντιλαμβάνεται
τα αντικείμενα της σκηνής, τα οποία αποτελούνται από ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται
σε ένα ενυδρείο και το οποίο φαίνεται να παρατηρεί διάφορα είδη ψαριών που
κολυμπούν μέσα στο νερό. Η συγκεκριμένη εικόνα στο πλαίσιο ενός δικτυακού
τόπου, ο οποίος προωθεί μία εταιρεία ηλεκτρονικών προϊόντων, φαίνεται αρκετά
διφορούμενη και ο συσχετισμός της με την πληροφοριακή πρόθεση του δημιουργού
καθίσταται αρκετά δυσχερής για τον χρήστη. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο
δημιουργός του δικτυακού τόπου δεν παρουσιάζει την εικόνα μεμονωμένα, αλλά σε
συνδυασμό με το γλωσσικό μήνυμα Μπορεί να πλυθεί το νερό;, το οποίο φαίνεται να
εκφωνείται από το παιδί που παρατηρεί το ενυδρείο, με αποτέλεσμα το γλωσσικό
εκφώνημα να αποτελεί, στην ουσία, μέρος των αντικειμένων της εικόνας. Αν και η
ερώτηση Μπορεί να πλυθεί το νερό; θα μπορούσε να οδηγήσει τον χρήστη σε
πολλαπλές ερμηνείες αναφορικά με το συμβολικό μήνυμα της εικόνας, ο δημιουργός
του δικτυακού τόπου διατρέχει τον κίνδυνο να μην γίνει αντιληπτό το νόημα που
προτίθεται να μεταδώσει. Έτσι, το γλωσσικό μήνυμα συμπληρώνεται διαδοχικά με
μία απάντηση που διατυπώνεται ως εξής: Η Siemens βοηθά στην παροχή καθαρού
νερού σε εκατομμύρια ανθρώπους στην Σιγκαπούρη. Μέσα από το δεύτερο γλωσσικό
μήνυμα που διατυπώνεται, οι πιθανές ερμηνείες τις οποίες θα μπορούσε να επιλέξει ο
χρήστης περιορίζονται, με αποτέλεσμα να κατευθύνεται ευκολότερα προς το
προτιθέμενο μήνυμα του δημιουργού του δικτυακού τόπου.
Έτσι, μέσα από τη λειτουργία της αγκύρωσης που επιτελεί το γλωσσικό μήνυμα
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διατηρούνται εκείνες οι συνδηλώσεις της εικόνας, οι οποίες δημιουργούν μία θετική
εικόνα για την εν λόγω εταιρεία, δίνοντας έμφαση στον οικολογικό της χαρακτήρα
και οι οποίες εξυπηρετούν με τον βέλτιστο τρόπο τον σκοπό του δικτυακού τόπου.

10.
www.microsoft.com

Ένα ακόμη παράδειγμα που αντανακλά τη συνέργια των σημειωτικών συστημάτων
της εικόνας και του λόγου στην μετάδοση του συνόλου του νοήματος είναι το
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παράδειγμα 10. Το γεγονός ότι τα αντικείμενα του κυριολεκτικού εικονικού
μηνύματος εμφανίζονται ως μέρη μιας αριθμητικής πράξης υποδηλώνει την ύπαρξη
ενός δεύτερου μηνύματος σε συμβολικό επίπεδο, το οποίο ο χρήστης του δικτυακού
τόπου καλείται να αποκωδικοποιήσει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θεωρούμε ότι,
τόσο το εικονικό, όσο και το γλωσσικό μήνυμα, συναποτελούν μία εννοιολογική
μεταφορά οπτικογλωσσικού τύπου (Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ), όπου το πεδίο στόχος αποτελείται από το
πρώτο μέρος της αριθμητικής πράξης (υπολογιστής συν λογισμικό), ενώ το πεδίο
πηγή προκύπτει από το συνδυασμό του εικονικού και του γλωσσικού μηνύματος
(χαρούμενο πρόσωπο και μειωμένο κόστος). Αν και η εικόνα από μόνη της μπορεί να
οδηγήσει τον χρήστη σε κάποιες ερμηνείες αναφορικά με το συμβολικό της μήνυμα,
η συνδρομή του γλωσσικού μηνύματος τον απαλλάσσει από την καταβολή μεγάλου
βαθμού προσπάθειας και τον κατευθύνει προς την επιθυμητή αποκωδικοποίηση.
Συνεπώς, το κείμενο φαίνεται να λειτουργεί κατασταλτικά ως προς την πληθώρα των
σημαινομένων της εικόνας, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο εργαλείο για τον
δημιουργό ενός δικτυακού τόπου.
Από τα παραδείγματα που εξετάσαμε αναφορικά με τη συνύπαρξη γλωσσικού
και εικονικού μηνύματος σε επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους θα
μπορούσε να προκύψει το ερώτημα: ποιο από τα δύο σημειωτικά συστήματα είναι
αυτό που συμβάλλει εν τέλει, περισσότερο στην αποκωδικοποίηση του μηνύματος
που προτίθεται να μεταδώσει ο δημιουργός του δικτυακού τόπου;
Αν και θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τον Eco (1972: 171), ο οποίος,
αναφερόμενος στη διαφήμιση, υποστηρίζει ότι η βασική επικοινωνιακή λειτουργία
στηρίζεται στο γλωσσικό μήνυμα, καθώς η επικοινωνία μέσω του εικονικού
μηνύματος είναι συχνά διφορούμενη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι,
όπως αναφέρει ο Barthes (1979: 203), «η εικόνα είναι χωρίς αμφιβολία πιο
υποβλητική από τη γραφή, επιβάλει άμεσα τη σημασία χωρίς να την αναλύει, χωρίς
να τη διασκορπίζει».
Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι και τα δύο σημειωτικά συστήματα, το καθένα
με τον δικό του τρόπο και ερχόμενα σε συνέργια δημιουργούν τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες, προκειμένου ο χρήστης του δικτυακού τόπου να τα προσέξει και να
οδηγηθεί στη βέλτιστη συναφή ερμηνεία. Εφόσον ο δημιουργός ενός δικτυακού
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τόπου επιλέγει δύο σημειωτικά συστήματα, προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, το
σύνολο της πληροφόρησης εντοπίζεται στο συνδυασμό και των δύο, ανεξαρτήτως του
τρόπου με τον οποίο το καθένα μπορεί να λειτουργεί.
Όπως αναφέρουν οι Kress και van Leeuwen (1996: 17), ο οπτικός παράγοντας
ενός κειμένου αποτελεί ένα μήνυμα ανεξάρτητα δομημένο και οργανωμένο, το οποίο
δεν εξαρτάται από το γλωσσικό και αντίστροφα. Ωστόσο, οι ίδιοι (1996: 39)
επισημαίνουν ότι τα διάφορα μέσα αναπαράστασης, όπως είναι το γλωσσικό και το
εικονικό, δεν αποτυπώνονται στον νου ως αυτόνομες πηγές επικοινωνίας, αλλά
αλληλεπιδρούν συνεχώς.
Επίσης, κατά τον Lemke (1998), το κάθε σημειωτικό σύστημα έχει τις δικές
του δυνατότητες και εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες μέσα σε ένα πολυτροπικό
κείμενο, με αποτέλεσμα να μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του νοήματος.
Αντίστοιχα, ο Lin Fei (2004: 228) επισημαίνει πως κάθε σημειωτική πηγή θα
πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες σημειωτικές πηγές και θα πρέπει
να αποφεύγεται η μελέτη τους μεμονωμένα, διότι κάτι τετοιο θα μπορούσε να
οδηγήσει σε περιορισμένη θεώρηση της οργάνωσης του συγκεκριμένου σημειωτικού
συστήματος για τη δημιουργία νοήματος. Επίσης, κατά τον ίδιο (ό.π: 229), μπορεί να
υπάρχουν κείμενα όπου κυριαρχεί το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα στην μετάδοση
του νοήματος και άλλα, στα οποία η εικόνα αποτελεί την πρωταρχική σημειωτική
πηγή νοήματος. Ωστόσο, στο πλαίσιο της μελέτης ενός πολυτροπικού κειμένου, όπως
είναι ο δικτυακός τόπος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ένα ή το άλλο σημειωτικό
σύστημα, καθώς και τα δύο συμβάλλουν, το καθένα με τον δικό του τρόπο, στην
δημιουργία του νοήματος και αποτελούν αντικείμενα ανάγνωσης του χρήστη.
Όπως συμπεραίνει η Yuen (2004: 167), μέσα από την ανάλυση
παραδειγμάτων που αφορούν στο κειμενικό είδος της διαφήμισης, τα γλωσσικά
στοιχεία δεν θα μπορούσαν να έχουν μόνα τους την ίδια πειστική δύναμη με αυτήν
που τα διακρίνει, όταν συνοδεύονται από εικονικά. Η ίδια συνεχίζει, αναφέροντας ότι
τα εικονικά στοιχεία αποτελούν το περικείμενο στο οποίο ενσωματώνονται τα
γλωσσικά με μεγαλύτερη δύναμη πειθούς προς τους αποδέκτες του μηνύματος,
προκειμένου να καταναλώσουν το διαφημιζόμενο προϊόν.
Εξάλλου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως αναφέρουν και οι Kress και van
Leeuwen (1996: 30), όπως το γλωσσικό, έτσι και το οπτικό σημειωτικό σύστημα
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διαμορφώνεται και παράγεται μέσα σε συγκεκριμένους πολιτισμούς. Οι ίδιοι θεωρούν
ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός σύγκλισης μεταξύ των δύο, καθώς και η γλώσσα,
αλλά και η οπτική επικοινωνία εκφράζουν νοήματα που ανήκουν σε συγκεκριμένους
πολιτισμούς και δομούνται από αυτούς. Επομένως, η ερμηνεία του νοήματος της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς, στην οποία συνυπάρχουν τα εν λόγω σημειωτικά
συστήματα, εξαρτάται άμεσα από το πολιτισμικό υπόβαθρο του αποδέκτη, ο οποίος
θα πρέπει να λάβει υπόψη του, τόσο τα οπτικά στοιχεία, όσο και τα γλωσσικά,
προκειμένου να οδηγηθεί σε ένα βέλτιστα συναφές νόημα.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι, όποια κι αν είναι η φύση
της σχέσης μεταξύ του γλωσσικού και του εικονικού μηνύματος, διαφαίνεται μία
σύγκλιση απόψεων αναφορικά με τη συνέργια των δύο σημειωτικών συστημάτων
στην απόδοση του συνόλου του νοήματος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την
υιοθέτηση μιας διασημειωτικής προσέγγισης για τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο επιτυγχάνεται η πειθώς του κοινού και η ώθησή του προς την
κατανάλωση προϊόντων, τόσο με γλωσσικά, όσο και με εικονικά μέσα κατά την
επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων.

6.5. Η γραμματική της εικόνας και του χρώματος
Για την ανάλυση των οπτικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται η οπτικογλωσσική
μεταφορά βασιζόμαστε στη γραμματική της εικόνας, την οποία έχουν αναπτύξει οι
Kress και van Leeuwen (1996) προσαρμόζοντας στο οπτικό σχέδιο το συστημικό
λειτουργικό μοντέλο του Halliday (1978) που αφορά στη γλώσσα. Σύμφωνα με το
συγκεκριμένο μοντέλο, η γλώσσα επιτελεί ταυτόχρονα τρεις λειτουργίες:
α) την λειτουργία αναπαράστασης του κόσμου (ideational function),
β) τη διαπροσωπική λειτουργία (interpersonal function), με την οποία
ενεργοποιούνται

αλληλεπιδράσεις

που

χαρακτηρίζονται

από

συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς και συγκεκριμένες κοινωνικές
σχέσεις και
γ) την κειμενική λειτουργία (textual function), κατά την οποία οι
επικοινωνιακές πράξεις δομούνται σε μεγαλύτερα σύνολα, σε
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επικοινωνιακά γεγονότα ή κείμενα, τα οποία πραγματώνουν
συγκεκριμένες επικοινωνιακές πράξεις όπως συζητήσεις, διαλέξεις,
αναφορές κ.α.
Σύμφωνα με τον Halliday, τα γραμματικά συστήματα που ενεργοποιούνται σε ένα
εκφώνημα πραγματώνουν νοήματα, είτε αναπαράστασης, είτε διαπροσωπικά, είτε
κειμενικά. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους Kress και van Leeuwen (1996: 40-41),
οποιοδήποτε σημειωτικό σύστημα και κατά συνέπεια και το οπτικό, θα πρέπει να
επιτελεί τις ανωτέρω επικοινωνιακές λειτουργίες, προκειμένου να λειτουργεί ως
πλήρες επικοινωνιακό σύστημα. Σύμφωνα με την γραμματική της εικόνας που έχουν
αναπτύξει οι ίδιοι ερευνητές (ό.π), οι επικοινωνιακές λειτουργίες της εικόνας
μπορούν να διακριθούν:
α) στη λειτουργία της αναπαράστασης (αφηγηματική ή εννοιολογική),
όπου διαφαίνεται η αναπαράσταση αντικειμένων και των σχέσεών
τους σε έναν κόσμο έξω από το σύστημα αναπαράστασης,
β) στη διαπροσωπική λειτουργία, η οποία πραγματώνεται μέσω της
χρήσης του βλέμματος του αναπαριστώμενου προσώπου, του
μεγέθους του πλαισίου και της προοπτικής της εικόνας και
γ) στη λειτουργία της σύνθεσης, όπου διαφαίνεται ο τρόπος
συσχετισμού

των

διαπροσωπικών

στοιχείων

με

τα

στοιχεία

αναπαράστασης, βάσει των συστημάτων της πληροφοριακής αξίας,
της έμφασης και του πλαισίου.
Τα στοιχεία μέσω των οποίων πραγματώνεται η κάθε επικοινωνιακή λειτουργία της
εικόνας, όπως παρουσιάζονται παραπάνω, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης για
την εξαγωγή των ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων που εκφράζονται οπτικά σε
επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους, καθώς και για την κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η προτρεπτική λειτουργία της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς στο ελληνικό επιχώριο.
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θεωρούμε ότι αξίζει να δοθεί στην εξέταση του
τρόπου απόδοσης του πολιτισμικού στοιχείου του χρώματος στο πλαίσιο της μελέτης
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απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων, καθώς, σύμφωνα με τους Kress και van Leeuwen (2002: 343), το
χρώμα αποτελεί μία ξεχωριστή σημειωτική πηγή, η οποία μπορεί να επιτελέσει
μεταλειτουργίες αντίστοιχες με αυτές της γλώσσας. Μάλιστα, οι ίδιοι (2002) κάνουν
λόγο για μία γραμματική του χρώματος, σύμφωνα με την οποία οι επικοινωνιακές
λειτουργίες του χρώματος διαχωρίζονται και πάλι βάσει της θεωρίας των
μεταλειτουργιών του Halliday (1978):
α) σε λειτουργία της αναπαράστασης, κατά την οποία το χρώμα
δηλώνει συγκεκριμένους ανθρώπους, τόπους και αντικείμενα, όπως
επίσης τάξεις ανθρώπων, τόπων και αντικειμένων ή ακόμη και ιδέες,
ανάλογα με τις σημασίες που αποδίδονται κατά καιρούς στο κάθε
χρώμα από διαφορετικούς πολιτισμούς,
β) σε διαπροσωπική λειτουργία, σύμφωνα με την οποία τα χρώματα
μπορούν να επιτελέσουν χρωματικές πράξεις, αντίστοιχα προς τις
γλωσσικές πράξεις που επιτελεί η γλώσσα και
γ) σε κειμενική λειτουργία, η οποία συνίσταται στη δημιουργία
κειμενικής συνοχής, είτε μέσω της χρωματικής επανάληψης, είτε
μέσω του χρωματικού συντονισμού σε επίπεδο τόνου, κορεσμού κ.α.
Τα χρωματικά σχήματα που προκύπτουν, όπως υποστηρίζουν οι Kress και van
Leeuwen (2002: 349), φαίνεται να αποτελούν πλέον σημαντικότερους φορείς
χρωματικού νοήματος σε σχέση με τις μεμονωμένες αποχρώσεις που είχαν
κυριαρχήσει έως τώρα. Εξάλλου, όπως αναφέρουν οι ίδιοι (ό.π:353), «τα χρώματα
καθορίζονται από διάφορους παράγοντες εκ των οποίων η απόχρωση ίσως να μην
είναι η πιο σημαντική». Επίσης, κατά τον Eco (2003:473), «στο χρώμα […] οι όροι
καθορίζονται από την αντίθεση και τη διαφορά τους με άλλους όρους και όλοι μαζί
ορίζονται από το σύστημα».
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, ανάλογα με τον πολιτισμό, το ίδιο χρώμα
μπορεί να επιφέρει διαφορετικούς συσχετισμούς. Κατά τους Kress και van Leeuwen
(2002: 354-357), το χρώμα αποκτά νόημα α) βάσει της ιστορικής και πολιτισμικής
του προέλευσης και των συσχετισμών που προκαλεί και β) βάσει των ξεχωριστών
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χρωματικών χαρακτηριστικών που το διακρίνουν, όπως είναι η φωτεινότητα (value),
ο κορεσμός (saturation), η καθαρότητα (purity), η διαμόρφωση (modulation), η
διαφοροποίηση (differentiation) και η απόχρωση (hue).
Επομένως, κατά την μελέτη της απόδοσης του χρωματικού στοιχείου της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών
τόπων θα ήταν λανθασμένο να εστιαστούμε στις επιλογές μεμονωμένων χρωμάτων
στις διάφορες γλωσσικές εκδοχές και στη σημασία που τους έχει αποδοθεί κατά
καιρούς, καθώς το χρωματικό νόημα φαίνεται να καθορίζεται από τη χρήση μίας
πιθανής εκδοχής του χρώματος, ανάλογα με το συνδυασμό συγκεκριμένων
χρωματικών χαρακτηριστικών, μέσα σε συγκεκριμένο περικείμενο, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται, τόσο οι προθέσεις του πομπού, όσο και οι προσδοκίες του
αποδέκτη.
Επιπροσθέτως, θεωρούμε απαραίτητη

την

εξέταση του

χρωματικού

σημειωτικού συστήματος, όχι ξεχωριστά, αλλά σε συνδυασμό με τα σημειωτικά
συστήματα της γλώσσας και της εικόνας, καθώς, όπως αναφέρουν και οι Kress και
van Leeuwen (2002: 351), το χρώμα μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό κανάλι στην
εποχή της πολυτροπικότητας, αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του. Μπορεί να
συνδυαστεί με πληθώρα άλλων καναλιών και θα πρέπει να είναι ενταγμένο μέσα σε
ένα πολυτρπικό περιβάλλον.
Υιοθετώντας την έννοια των χρωματικών σχημάτων έναντι των μεμονωμένων
αποχρώσεων και τη διασημειωτική προσέγγιση του χρωματικού συστήματος, θα
επιδιώξουμε να καταγράψουμε τις τεχνικές απόδοσης της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς που επιλέγονται από τους ειδικούς της επιχώριας προσαρμογής διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο. Κατά την ανάλυση της
απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς κύριο μέλημά μας θα αποτελέσει η
εξέταση των ακόλουθων ερωτημάτων:
α) Σε ποιό βαθμό τα γλωσσικά στοιχεία περικειμενοποιούν και
περιορίζουν το νόημα που προκύπτει από τα οπτικά στοιχεία κατά
το πέρασμα από το ένα επιχώριο στο άλλο;
β)

Πώς

επιτυγχάνεται

η

προτρεπτική

λειτουργία

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο ελληνικό επιχώριο σε επίπεδο
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γλώσσας, εικόνας και χρώματος;
γ) Πώς συσχετίζεται η επιλογή συγκεκριμένων προσαρμοστικών
τεχνικών με το ιδεολογικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει
χώρα η επιχώρια προσαρμογή;
Προκειμένου να απαντήσουμε στα ανωτέρω ερωτήματα θα βασιστούμε και πάλι στο
θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήσαμε κατά την ανάλυση των γλωσσικών μεταφορών, το
οποίο συναποτελείται από την εννοιολογική προσέγγιση του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς, τη Θεωρία της Συνάφειας και τη Θεωρία του Σκοπού. Όπως θα φανεί και
στη συνέχεια, ο εντοπισμός των εννοιολογικών μεταφορών που ανακαλούνται από τα
υπό μελέτη σημειωτικά συστήματα, καθώς και τα ισχυρά και αδύναμα υπονοήματα
που προκύπτουν θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την εξέταση της απόδοσης του
φαινομένου της οπτικογλωσσικής μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών

τόπων.

Στο

μεγαλύτερο

μέρος

του

δείγματος,

λόγω

της

συμπληρωματικότητας των σημειωτικών συστημάτων που εξετάζονται, η ανάλυση
της εννοιολογικής μεταφοράς γίνεται ταυτόχρονα σε επίπεδο γλωσσικό, οπτικό και
χρωματικό. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι για την εξαγωγή των ισχυρών και
αδύναμων υπονοημάτων σε επίπεδο εικόνας και χρώματος βασιζόμαστε στις
γραμματικές που έχουν αναπτύξει οι Kress και van Leeuwen (1996, 2002).

6.6. Τεχνικές απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς σε επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους
Η οπτικογλωσσική μεταφορά, όπως φάνηκε και παραπάνω, αποτελεί συγκερασμό
τριών σημειωτικών συστημάτων, του γλωσσικού, του οπτικού και του χρωματικού,
τα οποία είναι πολιτισμικά καθορισμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινό
στο οποίο απευθύνονται. Κάτι τέτοιο, καθιστά την απόδοση του συγκεκριμένου
σχήματος μία δραστηριότητα που απαιτεί από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής
βαθειά γνώση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του κοινού στο οποίο απευθύνεται,
προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο του ανατέθηκε εξαρχής το
προσαρμοστικό εγχείρημα. Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
του κοινού στόχος, προκειμένου να το προτρέψει προς μία καταναλωτική ενέργεια,
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λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το επικοινωνιακό περικείμενο που πλαισιώνει την
όλη διαδικασία, ο ειδικός οδηγείται στην υιοθέτηση διαφορετικών τεχνικών
απόδοσης του φαινομένου. Μία πρώτη διάκριση που θα μπορούσε να γίνει στις
προσαρμοστικές τεχνικές που εντοπίσαμε είναι μεταξύ των περιπτώσεων όπου η
γενικότερη εννοιολογική μεταφορά που προκύπτει και από τα τρία σημειωτικά
συστήματα στην αγγλική ή/και τη γαλλική οπτικογλωσσική εκδοχή α) διατηρείται, β)
διαφοροποιείται και γ) απαλείφεται κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο.

6.6.1. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Σε μεγάλο μέρος του δείγματος παρατηρούμε ότι η εννοιολογική μεταφορά που
ανακαλείται στην αγγλική ή τη γαλλική οπτικογλωσσική εκδοχή διατηρείται στην
ελληνική, είτε α) με αναπαραγωγή της οπτικογλωσσικής μεταφοράς, είτε β) με
παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή τόσο των γλωσσικών όσο και των εικονικών
στοιχείων. Επίσης, σε πληθώρα περιπτώσεων εντοπίζεται η χρήση της οπτικής
μετωνυμίας, την οποία λαμβάνουμε ως υποπερίπτωση του οπτικού σχήματος της
μεταφοράς και η οποία διατηρείται σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές.

6.6.1.1. Αναπαραγωγή της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Η τεχνική της αναπαραγωγής της οπτικογλωσσικής μεταφοράς εντοπίζεται κυρίως σε
δικτυακούς τόπους, όπου δεν έχει γίνει επιχώρια προσαρμογή αποκλειστικά για το
ελληνικό καταναλωτικό κοινό, αλλά υπάρχει μία κοινή εκδοχή για τις χώρες που δεν
έχουν προσαρμοστεί επιχώρια, στην οποία οδηγούμαστε από συνδέσμους όπως ‘other
countries’ (‘άλλες χώρες’) ή ‘Europe’ (‘Ευρώπη’), όταν αφορά τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Η κοινή αυτή εκδοχή συνήθως προκύπτει από την αναπαραγωγή
της αγγλικής οπτικογλωσσικής εκδοχής και φαίνεται να αντιμετωπίζει τους χρήστες
των συγκεκριμένων χωρών ως μέλη ενός παγκόσμιου πολιτισμού που παρουσιάζει
κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των αγγλοαμερικάνων.
11.
www.louisvuitton.com
UK

359
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

EL

Στο ανωτέρω παράδειγμα δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση, ούτε σε γλωσσικό,
ούτε σε οπτικό επίπεδο μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και αυτής που απευθύνεται σε
ένα ευρύτερο κοινό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Έλληνες, γεγονός που
αναδεικνύει μία τάση ταύτισης των πολιτισμών.
Εντοπίζονται, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου, αν και το σύνολο του δικτυακού
τόπου έχει προσαρμοστεί προς το ελληνικό επιχώριο, η οπτικογλωσσική μεταφορά
αναπαράγεται όπως εμφανίζεται στην αγγλική εκδοχή της. Θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι τα παραδείγματα αναπαραγωγής της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
που εντοπίστηκαν στο υπό μελέτη δείγμα είναι πολύ λιγότερα από αυτά της
γλωσσικής.
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Στο παράδειγμα που ακολουθεί, η αναπαραγωγή της αγγλικής εκδοχής έχει
επιλεγεί αποκλειστικά για το ελληνικό κοινό, είτε για λόγους διαμόρφωσης μίας
διεθνούς εικόνας της εταιρείας, είτε υπό την θεώρηση ότι, τόσο τα γλωσσικά, όσο και
τα εικονικά στοιχεία που επιλέγονται για το αγγλικό κοινό μπορούν να επιτύχουν τον
ίδιο βαθμό συνάφειας και να οδηγήσουν το ελληνικό κοινό προς κατανάλωση των
προϊόντων. Προϋπόθεση για τη δεύτερη περίπτωση αποτελεί η κατανόηση των
γλωσσικών στοιχείων στην αγγλική εκδοχή από τους έλληνες χρήστες.

12.
www.asus.com
UK

EL
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Eννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

Αγγλική εκδοχή
Ελληνική εκδοχή
α) ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
α) ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ/ (γλωσσική μεταφορά)
(γλωσσική μεταφορά)
β) ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ
β)ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(οπτική μεταφορά)
(οπτική μεταφορά)
Feast Your Eyes on a Visual Masterpiece.
Designo LS246H LCD Monitor.
(Απολαύστε με τα Μάτια Σας ένα Οπτικό Αριστούργημα.
Designo LS246HLCD Μόνιτορ)

Πίνακας 6.1.α
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Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία
γ) Σύνθεση

Ελληνική εκδοχή

Ενσωματωμένη μεταφορά – το προϊόν παρουσιάζεται σαν να το διαπερνά ένα
κύμα νέας τεχνολογίας/καινοτομίας
Πλάγια γωνία σε επίπεδο οπτικής επαφής (προϊόν που δεν ανήκει στον κόσμο του
χρήστη αλλά προσφέρεται προς παρατήρηση- δεν εμπλέκεται σχέση ισχύος)μεσαία λήψη που επιτρέπει την εμφάνιση όλου του προϊόντος
Το προϊόν τοποθετείται στο κέντρο και δεξιά (θεωρείται ιδανικό και καινούριο)

Πίνακας 6.1.β

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Καφέ και χρυσαφί αποχρώσεις και σε λευκό η γραμματοσειρά για το μοντέλο
Δημιουργείται μία αίσθηση πολυτέλειας,
μεγαλοπρέπειας και ανωτερότητας μέσω
των αποχρώσεων που ενισχύει το
γλωσσικό νόημα /

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Δημιουργείται μία αίσθηση
πολυτέλειας, μεγαλοπρέπειας και
ανωτερότητας μέσω των αποχρώσεων
που ενισχύει το γλωσσικό νόημα

γ) Κειμενική
λειτουργία

Χρωματική αρμονία- χρωματικός συντονισμός ακόμη και με τα τυπογραφικά
στοιχεία

εάν δεν γίνεται κατανοητό το γλωσσικό
μήνυμα δεν μπορεί να ερμηνευθεί
εύκολα η μεταφορά

Πίνακας 6.1.γ
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Αγγλική εκδοχή
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

Ελληνική εκδοχή

Το προϊόν μας είναι υψηλής
τεχνολογίας και έχει φινέτσα

Το προϊόν μας είναι υψηλής τεχνολογίας
[και έχει φινέτσα]

i)Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
ομορφαίνετε το χώρο σας
ii)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας
φέρνετε την πολυτέλεια στο σπίτι σας
iii)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας
αποκτάτε την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας των μόνιτορ

i)[Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
ομορφαίνετε το χώρο σας]
ii) Kαταναλώνοντας το προϊόν μας
φέρνετε την πολυτέλεια στο σπίτι σας
iii)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας
αποκτάτε την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας των μόνιτορ

Πίνακας 6.1.δ

Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

+

[+]

+
+

+
[+]

Πίνακας 6.1.ε
Παρατηρώντας τη συγκεκριμένη οπτικογλωσσική μεταφορά διαπιστώνουμε ότι στην
περίπτωση κατανόησης των αγγλικών γλωσσικών στοιχείων από τον έλληνα χρήστη
ο βαθμός συνάφειας που προκύπτει και στις δύο εκδοχές είναι ίδιος, καθώς μπορούν
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να γίνουν εύκολα αντιληπτά τα υπονοήματα της οπτικής μεταφοράς μέσα από την
περικειμενοποίησή της από τα γλωσσικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα, σε οπτικό επίπεδο εντοπίζεται μία ενσωματωμένη οπτική
μεταφορά, η οποία ανακαλεί την εννοιολογική μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, καθώς το χρυσαφί κύμα που διαπερνά το προϊόν θα
μπορούσε να ερμηνευθεί ως το κύμα της υψηλής τεχνολογίας, δεδομένου του είδους
του προϊόντος και του επικοινωνιακού περικειμένου της προώθησης στο οποίο
εντοπίζεται. Ωστόσο, μέσω της γλωσσικής μεταφορικής έκφρασης (Feast Your Eyes
on a Visual Masterpiece) (Απολαύστε με τα Μάτια Σας ένα Οπτικό Αριστούργημα) η
οπτική μεταφορά διασαφηνίζεται και ο χρήστης οδηγείται στην εννοιολογική
μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ.
Η

προτρεπτική

λειτουργία

του

συνολικού

μεταφορικού

νοήματος

υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα εικονικά στοιχεία, καθώς η επιλογή
συνδυασμού της πλάγιας γωνίας με το οριζόντιο επίπεδο λήψης από μία σχετικά
κοντινή απόσταση δίνει στον χρήστη την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα προϊόν που
δεν ανήκει στον κόσμο του (πλάγια γωνία), αλλά μπορεί να το αποκτήσει (κοντινή
απόσταση και οριζόντιο επίπεδο λήψης) (Kress και van Leeuwen, 1996). Κάτι τέτοιο
δημιουργεί μία σχέση αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, ο οποίος εμπλέκεται
περαιτέρω άμεσα με την χρήση της προστακτικής έγκλισης Feast (Απολάυστε) και της
προσωπικής αντωνυμίας δευτέρου προσώπου your (δικά σας/σου).
Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση του προϊόντος στο κέντρο της εικόνας και προς
τα δεξιά δίνει την εντύπωση ότι το προϊόν είναι κάτι το ιδανικό και ταυτόχρονα
καινοτόμο

(ό.π:

1996),

δημιουργώντας

στον

χρήστη

μία

αίσθηση

υπερπραγματικότητας, η οποία μπορεί να του προκαλέσει επιθυμία για κατανάλωση.
Επίσης, οι χρωματικές επιλογές του καφέ και του χρυσαφί χρώματος οδηγούν
τους χρήστες και των δύο πολιτισμών σε συσχετισμούς που επιφέρουν μία αίσθηση
πολυτέλειας και μεγαλοπρέπειας, η οποία συμπληρώνει την εικόνα του προϊόντος ως
ποιοτικού και παράλληλα εμφανίσιμου, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται έμμεσα από
τον σχεδιαστή μία αξιολογική κρίση για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο χρωματικός
συντονισμός που παρατηρείται στο σύνολο της εικόνας, ακόμη και με τα γλωσσικά
στοιχεία, τα οποία είναι τοποθετημένα στο κέντρο, έτσι ώστε να προκαλέσουν το
χρήστη να τα διαβάσει, καθώς και η απουσία πλαισίου γύρω από αυτά, συμβάλλει
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στην ενσωμάτωση των δύο σημειωτικών συστημάτων και στην παράλληλη
πρόσληψη των μεταφορικών νοημάτων τους.
Γενικά, τόσο η οπτική μεταφορά που επιλέγεται, όσο και η γλωσσική
έκφραση που την πλαισιώνει δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες πολιτισμικές αποκλίσεις,
καθώς αναφέρονται στις έννοιες του αριστουργήματος και της υψηλής τεχνολογίας,
οι οποίες είναι κοινές και για τους δύο πολιτισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με το
συμβολισμό των χρωματικών επιλογών, οι οποίες θα λέγαμε ότι οδηγούν τους
χρήστες και των δύο πολιτισμών σε παρόμοιους συσχετισμούς που συνδέουν το
προϊόν με έννοιες, όπως η μεγαλοπρέπεια και η ανωτερότητα. Το γεγονός ότι μέσω
της συγκεκριμένης οπτικογλωσσικής μεταφοράς δημιουργούνται αντιστοιχίες μεταξύ
του προωθούμενου προϊόντος και εννοιών που είναι κοινές και στους δύο
εμπλεκόμενους πολιτισμούς καθιστά την επιλογή της τεχνικής της αυτούσιας
απόδοσης αιτιολογημένη.
Ωστόσο, η αναπαραγωγή της αγγλικής εκδοχής του γλωσσικού μηνύματος
στον ελληνικό δικτυακό τόπο συνεπάγεται τη μη κατανόησή της από μεγάλο μέρος
του ελληνικού κοινού, με αποτέλεσμα η μετάδοση του μεταφορικού νοήματος να
επαφίεται μόνο στα εικονικά στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός συνάφειας
προς το ελληνικό κοινό μειώνεται, καθώς ανακαλείται στον χρήστη μόνο η
εννοιολογική μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ενώ
παράλληλα χάνονται κάποια αδύναμα υπονοήματα που προκύπτουν βάσει της
συνέργιας των δύο σημειωτικών συστημάτων (Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
ομορφαίνετε το χώρο σας). Κάτι τέτοιο συνεπάγεται αρχικά, μείωση του βαθμού της
προτρεπτικής τεχνικής της αλληλεπίδρασης, καθώς η γλωσσική έκφραση συμβάλλει
σημαντικά στην ενίσχυσή της. Επίσης, μέσα από την μη κατανόηση της γλωσσικής
μεταφοράς

χάνεται

οποιαδήποτε

αξιολογική

κρίση

και

αίσθηση

της

υπερπραγματικότητας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο συνολικός βαθμός προτροπής
του μεταφορικού σχήματος. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε ότι στις περιπτώσεις
αναπαραγωγής της αγγλικής γλωσσικής έκφρασης τα γλωσσικά στοιχεία λειτουργούν
ως εικονικά προσδίδοντας στην προωθούμενη εταιρεία έναν χαρακτήρα διεθνή και
παγκόσμιο, γεγονός που ενισχύει την προτρεπτική επιρροή της προς το ελληνικό
κοινό, το οποίο δείχνει να αφομοιώνει χωρίς αντίσταση τα αγγλοαμερικανικά
πολιτισμικά στοιχεία.
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Στην τεχνική της αναπαραγωγής ενσωματώνονται και οι περιπτώσεις όπου η
οπτική μεταφορά αναπαράγεται κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο, ενώ η
γλωσσική έκφραση μεταφράζεται κυριολεκτικά.
13.
www.triumph.com
UK

FR
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ΕL

Αγγλική εκδοχή
Eννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ
THE TRIUMPH ADVENT
CALENDAR: WIN
LINGERIE AND IPODS
DAILY!
(Το ημερολόγιο άφιξης της
Τriumph: Κερδίστε
εσώρουχα και iPods
καθημερινά!)

LE CALENDRIER DE L’
AVENT TRIUMPH: GAGNEZ
DE LA LINGERIE ET DES
IPODS TOUS LES JOURS!
(Το ημερολόγιο άφιξης της
Τriumph: Κερδίστε εσώρουχα
και iPods καθημερινά!)

Το ημερολόγιο της Triumph.
Κερδίστε εσώρουχα και
iPods κάθε μέρα!
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Πίνακας 6.2.α

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Υβριδική μεταφορά - γυναικεία φιγούρα μέσα σε χριστουγεννιάτικη μπάλα

β)
Διαπροσωπική
λειτουργία

Βλέμμα προς τον θεατή - οπτικό « εσύ»- δημιουργείται εμπλοκή του δέκτη – μεσαία λήψη
που δημιουργεί μία απόσταση-ευθεία γωνία που δημιουργεί οικειότητα – η λήψη γίνεται σε
επίπεδο οπτικής επαφής με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται σχέση ισχύος
Τοποθέτηση της φιγούρας που φέρει το προϊόν δεξιά- θεωρείται κάτι καινούριο και όχι
δεδομένο-δίνεται έμφαση μέσω της τοποθέτησης του μπροστά σε αντίθεση με το υπόλοιπο
φόντο-απουσία πλαισίου στα γλωσσικά στοιχεία με αποτέλεσμα αυτά να ενσωματώνονται
στην εικόνα

γ) Σύνθεση

Πίνακας 6.2.β

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος

Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Κυριαρχεί το κόκκινο που είναι το χρώμα των χριστουγέννων σε δυτικούς πολιτισμούς –
επίσης είναι το χρώμα του πάθους

β)
Διαπροσωπική
λειτουργία

Το κόκκινο ενεργοποιεί και δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα – συσχετισμός με γιορτές
και δώρα καθώς και με περίοδο χαλάρωσης, διασκέδασης και ερωτικής διάθεσης

γ) Κειμενική
λειτουργία

Χρωματική αρμονία και με το λογότυπο της εταιρείας- η αντίθεση με το άσπρο του
γλωσσικού στοιχείου του δίνει έμφαση
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Πίνακας 6.2.γ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Ισχυρά
υπονοήματα

Κερδίζοντας ένα από τα προϊόντα μας θα αποκτήσετε τη γοητεία του απεικονιζόμενου
μοντέλου

Αδύναμα
υπονοήματα

i) Τα χριστούγεννα πλησιάζουν και θα πρέπει να προετοιμαστείτε από τώρα προκειμένου να
γίνετε εντυπωσιακή
ii) Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας θα γίνετε αντικείμενο πόθου

Πίνακας 6.2.δ
Τεχνικές προτροπής

Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Πίνακας 6.2.ε
Δεδομένου ότι στο εν λόγω παράδειγμα η γλωσσική έκφραση γίνεται κατανοητή από
το ελληνικό κοινό, ο βαθμός συνάφειας που προκύπτει και στις τρεις γλωσσικές
εκδοχές διατηρείται στα ίδια επίπεδα, βάσει της κοινής πολιτισμικής γνώσης που
χαρακτηρίζει και τους τρεις δυτικούς πολιτισμούς.
Πιο αναλυτικά, η τοποθέτηση της φιγούρας που φέρει το προϊόν δεξιά,
συντελεί στην παρουσίαση του προϊόντος ως κάτι καινούριου και μη δεδομένου (ό.π:
1996), ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση και προκαλείται η προσοχή του αποδέκτη
μέσω της τοποθέτησης της μπροστά, σε αντίθεση με το υπόλοιπο φόντο. Επίσης, η
απουσία πλαισίου γύρω από τα γλωσσικά στοιχεία δημιουργεί μία αίσθηση
ενσωμάτωσης των γλωσσικών και εικονικών στοιχείων που οδηγεί σε παράλληλη
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πρόσληψη και των δύο. Η παράλληλη πρόσληψη της υβριδικής οπτικής μεταφοράς,
όπου μία θελκτική γυναικεία φιγούρα απεικονίζεται μέσα σε μία χριστουγεννιάτικη
μπάλα, με τις γλωσσικές εκφράσεις THE TRIUMPH ADVENT CALENDAR: WIN
LINGERIE AND IPODS DAILY! (EN), LE CALENDRIER DE L’ AVENT TRIUMPH:
GAGNEZ DE LA LINGERIE ET DES IPODS TOUS LES JOURS! (FR), Το
ημερολόγιο της Triumph. Κερδίστε εσώρουχα και iPods κάθε μέρα! (EL) ανακαλούν
στους χρήστες και των τριών οπτικογλωσσικών εκδοχών την κοινή εννοιολογική
μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ. Τα ισχυρά και
αδύναμα υπονοήματα που προκύπτουν από αυτήν (βλ. πίνακα 6.2.δ) φαίνονται να
είναι κοινά και στους τρεις πολιτισμούς, λόγω της κοινής προϋπάρχουσας
πολιτισμικής γνώσης αναφορικά, τόσο με τη θρησκευτική παράδοση των
χριστουγέννων που εορτάζεται με παρόμοιο τρόπο στους δυτικούς πολιτισμούς, όσο
και με την προώθηση της γυναικείας εικόνας στη Δύση ως αντικειμένου πόθου.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η μεταφορικότητα του νοήματος φαίνεται να
προκύπτει κυρίως από τα εικονικά στοιχεία, τα οποία διασαφηνίζονται μέσω των
γλωσσικών και όλα μαζί συμβάλλουν στην επιδίωξη προτροπής των χρηστών προς
κατανάλωση των προϊόντων.
Αναφορικά με τη διαπροσωπική λειτουργία της οπτικής μεταφοράς,
διαπιστώνουμε ότι η απεικονιζόμενη γυναικεία φιγούρα κατευθύνει το βλέμμα της
προς τον θεατή, λειτουργώντας ως ένα οπτικό «εσύ», με αποτέλεσμα να
δημιουργείται εμπλοκή του αποδέκτη. Επίσης, η λήψη από μία σχετικά κοντινή
απόσταση και σε επίπεδο οπτικής επαφής σε συνδυασμό με την ευθεία γωνία που
επιλέγεται συμβάλλουν στη δημιουργία οικειότητας και αλληλεπίδρασης του χρήστη
με το απεικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο φέρει το προωθούμενο προϊόν, κάτι που
διατηρείται σε όλες τις οπτικές εκδοχές.
Επιπροσθέτως, η διατήρηση του κόκκινου χρώματος και στους τρεις
δικτυακούς τόπους φαίνεται να εξυπηρετεί την προτρεπτική λειτουργία της οπτικής
μεταφοράς, καθώς το κόκκινο που κυριαρχεί οδηγεί τους χρήστες και των τριών
πολιτισμών σε συσχετισμούς, τόσο με τις εορταστικές ημέρες των χριστουγέννων και
της πρωτοχρονιάς, όσο και με τις έννοιες του πάθους και του πόθου. Ακόμη, βάσει
του ότι το κόκκινο χρώμα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει στην
συγκεκριμένη εικόνα ενεργοποιεί και δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα,
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παράλληλα με το συσχετισμό του με γιορτές και δώρα, καθώς και με περίοδο
χαλάρωσης,

διασκέδασης

και

ερωτικής

διάθεσης,

ενισχύεται

η

μετάδοση

συναισθημάτων, καθώς και η δημιουργία μίας υπερπραγματικότητας, όπου δίνεται η
εντύπωση ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα γίνονται
ποθητές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οπτική μεταφορά φαίνεται να επιφέρει παρόμοια
γνωστικά αποτελέσματα στους χρήστες και των τριών εκδοχών, γεγονός που
αιτιολογεί την διατήρησή της, ενώ η γλωσσική έκφραση που ενδεχομένως να μην
γινόταν κατανοητή από μέρος του ελληνικού κοινού σε περίπτωση αναπαραγωγής
της, μεταφράζεται από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής κυριολεκτικά,
προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης απόδοση του μεταφορικού νοήματος της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς και να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός συνάφειας και
προτροπής.

6.6.1.2. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη
πολιτισμική προσαρμογή των γλωσσικών και εικονικών
στοιχείων
Ο εν λόγω τύπος προσαρμοστικής τεχνικής εντοπίζεται σε διάφορα είδη εταιρειών
και αναδεικνύει την προσπάθεια των διεθνών εταιρειών να διατηρήσουν έναν συνεπή
παγκόσμιο χαρακτήρα, ανταποκρινόμενοι παράλληλα στις προσδοκίες και τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε κοινού στο οποίο απευθύνονται ξεχωριστά.
14.
www.coca-cola.com
UK
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EL
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Αγγλική εκδοχή
Eννοιολογικές
μεταφορές

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΕΙΣ

Γλωσσικές εκφράσεις

WIN WITH EVERY GOAL IN
UEFA EURO 2008
They score, you score
(Κερδίστε με κάθε γκολ στο Euro
της Uefa 2008)

On parle tous football
(Όλοι μιλάμε/μιλάνε για το
ποδόσφαιρο)

ΠΑΜΕ UEFA EURO 2008
ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
Μπες τώρα

Πίνακας 6.3.α
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Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

γ) Σύνθεση

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Υβριδική μεταφορά
(ενσωμάτωση συσκευασίας
προϊόντος με ένα περιεχόμενο
φανταστικού, χαρούμενου,
ποικίλου κόσμου ο οποίος στην
αγγλική εκδοχή παίρνει τη
μορφή οπαδών της εθνικής
αγγλίας)

Υβριδική μεταφορά
(ενσωμάτωση συσκευασίας
προϊόντος με ένα περιεχόμενο
φανταστικού, χαρούμενου,
ποικίλου κόσμου ο οποίος στη
γαλλική εκδοχή παίρνει τη
μορφή οπαδών της εθνικής
γαλλίας και της εθνικής
ιταλίας) - παράλληλα και
ενσωματωμένη μεταφορά
καθώς το προϊόν
παρουσιάζεται ως μπάλα με
τα χρώματα του προϊόντος τα
οποία είναι κοινά και στις δύο
σημαίες

Υβριδική μεταφορά
(ενσωμάτωση συσκευασίας
προϊόντος με ένα περιεχόμενο
φανταστικού, χαρούμενου,
ποικίλου κόσμου ο οποίος
στην ελληνική εκδοχή παίρνει
τη μορφή οπαδών της εθνικής
ελλάδος) – παράλληλα και
ενσωματωμένη μεταφορά
καθώς το προϊόν
παρουσιάζεται ως μπάλα με τα
εθνικά χρώματα της ελλάδος

Ευθεία γωνία, μεσαία λήψη (σχετικά κοντινή απόσταση), σε επίπεδο οπτικής επαφής (δεν
δημιουργείται σχέση ισχύος)
Το προϊόν τοποθετείται κάτω
αριστερά ως κάτι δεδομένο και
πραγματικό- το ιδανικό και το
καινούριο είναι πάνω και δεξιάαν και υπάρχει πλαίσιο μοιάζει
να συνδέεται η αριστερή εικόνα
του προϊόντος με την κεντρικήστο κέντρο απεικονίζεται ο ίδιος
ο χρήστης – έμφαση λόγω
χρώματος

Το προϊόν τοποθετείται κάτω
αριστερά ως κάτι πραγματικό
και δεδομένο και πάνω ο
ονειρικός κόσμος (το
ιδανικό)-δεν υπάρχει πλαίσιο
μεταξύ γλωσσικών και
εικονικών στοιχείων

Το προϊόν τοποθετείται κάτω
και στο κέντρο ως κάτι
πραγματικό και πάνω ο
ονειρικός κόσμος (το ιδανικό)Μέσα στην εικόνα για το
ποδόσφαιρο το προϊόν έχει πιο
κεντρική θέση αλλά και πάλι
επάνω ο ιδανικός κόσμος –
έμφαση λόγω μεγέθους και
τοποθέτησης στο οπτικό
πεδίο- το πλαίσιο διαχωρίζει
τους διάφορους τομείς στους
οποίους δραστηριοποιείται η
εταιρεία και εμπλέκεται το
προϊόν της

Πίνακας 6.3.β
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Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
Κυριαρχεί το κόκκινο που είναι
το χρώμα του προϊόντος και
συμβολίζει την ενεργητικότητα,
τη χαρά, τη διασκέδαση, τη
ζωντάνια κ.α

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Ενεργοποιεί τον χρήστη, τον
ξεσηκώνει, κεντρίζει το
ενδιαφέρον του, επιφέρει θετικά
συναισθήματα – επίσης του
δημιουργεί οικειότητα λόγω της
επιλογής χρωμάτων που
εντοπίζονται στην σημαία της
χώρας του
Χρωματικός συντονισμός
μεταξύ κόκκινου φόντου και
χρώματος του προϊόντος καθώς
και με το λευκό του λογοτύπουσυνδυασμός με χρώματα της
αγγλικής σημαίας

γ) Κειμενική
λειτουργία

Γαλλική εκδοχή
Έντονο το κόκκινο στοιχείο
αλλά καταλαμβάνουν
σημαντικό σημείο της
πληροφορίας και το πράσινο
και μπλε (χρώματα που
εντοπίζονται στις σημαίες των
χωρών των φιλάθλων που
απεικονίζονται)
Δημιουργία οικειότητας,
ενεργοποίηση, προσέλκυση
της προσοχής, πρόκληση
χαρούμενων συναισθημάτων,
ταύτιση

Χρωματικός συντονισμός,
έντονα χρώματα που
δημιουργούν μια ευχάριστη
διάθεση

Ελληνική εκδοχή
Κόκκινο φόντο και στο
προσκήνιο μπλε και άσπρο
που αποτελούν τα εθνικά
χρώματα των ελλήνων
(χρώματα της ελληνικής
σημαίας)
Το μπλε και άσπρο
δημιουργούν οικειότητα, μέσω
της επιλογής τους
επιτυγχάνεται άμεση εμπλοκή
του έλληνα χρήστη – το
κόκκινο φόντο προσελκύει την
προσοχή, ενεργοποιεί,
προκαλεί θετικά
συναισθήματα
Μέσω της χρωματικής
αντίθεσης τονίζεται το
ελληνικό στοιχείο και το
προϊόν

Πίνακας 6.3.γ

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή
Η εταιρεία μας στηρίζει την
διοργάνωση uefa euro και το
απολαμβάνει

Ελληνική εκδοχή

Ισχυρά υπονοήματα

Η εταιρεία μας στηρίζει την
διοργάνωση uefa euro
ανεξάρτητα με το ποιος κερδίζει
και το απολαμβάνει

Η εταιρεία μας στηρίζει την
διοργάνωση uefa euro
ανεξάρτητα με το ποιος
κερδίζει και το απολαμβάνει

Αδύναμα υπονοήματα

i) Μας ενδιαφέρει όλους εμάς(την εταιρεία) και εσάς (χρήστες/καταναλωτές) η διοργάνωση uefa
euro
ii) Εμείς (η εταιρεία) και εσείς ( οι χρήστες/καταναλωτές) έχουμε κοινά ενδιαφέροντα
iii) Το προϊόν μας ταυτίζεται με εσάς τους ίδιους τους καταναλωτές που είστε υποστηρικτές της
εθνικής σας ομάδας
iv) Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα χαρείτε την εμπειρία του να παρακολουθείτε τους αγώνες
v) Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα είστε ο εαυτός σας
κ.α

Πίνακας 6.3.δ
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Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Τεχνικές προτροπής
Αγγλική εκδοχή
Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Πίνακας 6.3.ε
Η προσπάθεια διατήρησης μίας συνεπούς παγκόσμιας εταιρικής εικόνας διαφαίνεται
στο εν λόγω παράδειγμα από τη διατήρηση της ίδιας εννοιολογικής μεταφοράς ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΕΙΣ, μέσω της υβριδικής οπτικής μεταφοράς που
εντοπίζεται και στις τρεις οπτικογλωσσικές εκδοχές.66 Αυτή συνίσταται σε μία
ενοποιημένη οντότητα, η οποία αποτελείται από το μπουκάλι του προωθούμενου
προϊόντος και από φιγούρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους υποστηρικτές της κάθε
εθνικής ομάδας, καθώς και από αντίστοιχα χρωματικά κύματα. Προκειμένου να
επιτευχθεί η ταύτιση του προϊόντος με το κάθε κοινό, το οποίο παρουσιάζει
ξεχωριστά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, παρατηρείται διαφοροποίηση, τόσο του
σχεδιασμού της υβριδικής μεταφοράς κυρίως σε επίπεδο χρωμάτων, όσο και της
γλωσσικής έκφρασης που την περικειμενοποιεί.

Για λόγους οικονομίας χώρου, δεδομένου ότι τα οπτικογλωσσικά παραδείγματα
καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της σελίδας και η ανάλυσή τους γίνεται σε τρία σημειωτικά επίπεδα,
στο τρέχον κείμενο αναλύεται ένα παράδειγμα για την κάθε κατηγορία προσαρμοστικής τεχνικής στις
περιπτώσεις όπου τα υπό μελέτη παραδείγματα δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις και δεν οδηγούν
σε διαφορετικές υποπεριπτώσεις της ίδιας τεχνικής. Αντίστοιχα παραδείγματα που υποστηρίζουν την
ανάλυση παρατίθενται σε παράρτημα.
66
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Αρχικά, σε γλωσσικό επίπεδο, παρά τη χρήση διαφορετικών γλωσσικών εκφράσεων,
διαπιστώνουμε ότι και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές διατηρείται υψηλός βαθμός
αλληλεπίδρασης με τον χρήστη και άμεση εμπλοκή του, μέσω της χρήσης, είτε της
προστακτικής έγκλισης και του δευτέρου ή πρώτου προσώπου στην αγγλική και
ελληνική γλωσσική εκδοχή (WIN WITH EVERY GOAL IN UEFA EURO 2008. They
score, you score (EN), ΠΑΜΕ UEFA EURO 2008. ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ. Μπες τώρα
(EL)), είτε της γενικευτικής προσωπικής αντωνυμίας on και του επιθέτου tous (όλοι)
στη γαλλική (On parle tous football).67
Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η στρατηγική προσέγγισης του κοινού διαφέρει
μεταξύ των τριών γλωσσικών εκδοχών, καθώς στον αγγλικό και ελληνικό δικτυακό
τόπο προσφέρονται στον χρήστη κάποια ανταλλάγματα (σκληρή στρατηγική
πωλήσεων), ενώ στον γαλλικό όχι (ήπια στρατηγική πωλήσεων). Επιπροσθέτως, στον
αγγλικό δικτυακό τόπο εκφράζεται με αμεσότερο τρόπο η δυνατότητα οφέλους του
ίδιου του χρήστη απ’ ότι στον ελληνικό, όπου η αμφισημία της γλωσσικής έκφρασης
ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα, είτε ότι όλες οι
συμμετέχουσες ομάδες στο ΕURO κερδίζουν, είτε ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να
κερδίσουν κάποιο δώρο από την εταιρεία. Οι συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές από
τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής φαίνεται να καθορίζονται από την κατάταξη
των εν λόγω πολιτισμών, ανάλογα με το βαθμό ανδροπρέπειας που παρουσιάζουν
(Hofstede 1991) (βλ. κεφ. 3.4.), σύμφωνα με την οποία, ο αγγλικός πολιτισμός
παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό ανδροπρέπειας από τους τρεις, ο ελληνικός
πολιτισμός βρίσκεται κάπου στη μέση, ενώ ο γαλλικός χαρακτηρίζεται ως ο πιο
θηλυπρεπής, γεγονός που αιτιολογεί την επιλογή μίας πιο συναισθηματικής
στρατηγικής πωλήσεων.
Περνώντας στο οπτικό επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι και στις τρεις
οπτικογλωσσικές εκδοχές η δημιουργία οπτικής αλληλεπίδρασης με τον χρήστη
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην περίπτωση της γαλλικής εκδοχής η προσωπική
αντωνυμία on θα μπορούσε να αναφέρεται και στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο καθώς, σύμφωνα με την
Δελβερούδη (1993:46), η εν λόγω προσωπική αντωνυμία φέρει γενικευτική αξία και έχει παρατηρηθεί
ότι χρησιμοποιείται στη γαλλική όταν ο γράφων δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να διευκρινίσει την πηγή
της διαδικασίας. Η ίδια (1993:48-49) εντοπίζει περιπτώσεις όπου το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του
ελληνικού πρωτοτύπου αποδίδεται στο γαλλικό μετάφρασμα με την προσωπική αντωνυμία on.
Στην περίπτωση που στο υπό μελέτη παράδειγμα ο γάλλος αποδέκτης ερμηνεύει την
ρηματική φράση on parle tous… ως όλοι μιλάνε… χάνεται ο βαθμός αλληλεπίδρασης με τον χρήστη
και η προτρεπτική λειτουργία ενισχύεται μέσω της αξιολογικής κρίσης που εκφράζει η γενικευτική
αξία της ανοιχτής τάξεως on.
67
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γίνεται εμφανής από την πρώτη στιγμή της επαφής του με τον δικτυακό τόπο, μέσω
του πεδίου πηγής της οπτικής μεταφοράς. Αυτό συνίσταται στην απεικόνιση
φιγούρων, οι οποίες φαίνεται να αποτελούν αντανάκλαση του ίδιου του χρήστη που,
λόγω της εθνικής του ταυτότητας, αναμένεται να υποστηρίζει την συγκεκριμένη
εθνική ομάδα, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε μία αίσθηση ταύτισης με αυτές.
Ακόμη, η επιλογή της ευθείας γωνίας λήψης της εικόνας από μία σχετικά
κοντινή απόσταση και σε επίπεδο οπτικής επαφής επιφέρει μία αίσθηση εγγύτητας με
το προϊόν και μίας σχέσης επί ίσοις όροις που δεν προσδίδει ανωτερότητα ούτε στον
χρήστη ούτε στο προϊόν.
Επίσης, η σύνθεση του συνόλου της εικόνας και στις τρεις γλωσσικές εκδοχές,
μέσω της τοποθέτησης του προϊόντος στο κάτω μέρος και της απεικόνισης ενός
φανταστικού, χαρούμενου, ποικίλου χρωματικά κόσμου στο επάνω μέρος της,
δημιουργεί την αίσθηση ότι το προϊόν αποτελεί μέρος του κόσμου του χρήστη και
είναι κάτι το πραγματικό και απτό, ενώ παράλληλα συνδέεται με έναν
υπερπραγματικό, ιδανικό κόσμο, στον οποίο μπορεί να μεταφερθεί ο χρήστης, εάν το
καταναλώσει.

Με

αυτόν τον

τρόπο,

επιτυγχάνεται

η

πρόκληση θετικών

συναισθημάτων στον χρήστη, καθώς και ο συσχετισμός του προϊόντος με μία
εναλλακτική πραγματικότητα, στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα του τα
όνειρα.
Η παρουσίαση των γλωσσικών στοιχείων μέσα σε πλαίσιο, είτε υπό τη μορφή
σημαίας (γαλλική εκδοχή), είτε απλού περιγράμματος (αγγλική και ελληνική εκδοχή),
τα διαχωρίζει από τα εικονικά, αλλά παράλληλα τους προσδίδει την έμφαση που
απαιτείται, προκειμένου να προκαλέσει τον χρήστη να τα σαρώσει οπτικά παρά τα
έντονα εικονικά στοιχεία που τα περιβάλλουν. Έτσι, τα δύο σημειωτικά συστήματα
προσλαμβάνονται ταυτόχρονα από τον χρήστη και αλληλοσυμπληρώνονται στην
δημιουργία του μεταφορικού νοήματος και στην επίτευξη προτροπής.
Σημαντικό

ρόλο

στην

πραγμάτωση

του

προτρεπτικού

ρόλου

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς και σε συνδυασμό με τα άλλα δύο σημειωτικά
συστήματα φαίνεται να παίζουν και οι χρωματικές επιλογές στον καθένα επιχώρια
προσαρμοσμένο δικτυακό τόπο.
Πιο συγκεκριμένα, και στις τρεις οπτικές εκδοχές παρατηρούμε ότι κυριαρχεί το
κόκκινο, το οποίο είναι το χρώμα του προϊόντος και συμβολίζει έννοιες και
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συναισθήματα όπως η ενεργητικότητα, η χαρά, η διασκέδαση και η ζωντάνια και
στους τρεις πολιτισμούς. Κάτι τέτοιο προκαλεί ενεργοποίηση του χρήστη, του
κεντρίζει το ενδιαφέρον, τον ξεσηκώνει και τον προδιαθέτει θετικά προς το προϊόν.
Ωστόσο, οι επιλογές των υπόλοιπων χρωμάτων διαφοροποιούνται στον κάθε
δικτυακό τόπο ανάλογα με τα χρώματα της εθνικής σημαίας της κάθε χώρας που
αντιπροσωπεύουν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται οικειότητα και μία αίσθηση
ταύτισης με το ίδιο το προϊόν. Έτσι, στην αγγλική εκδοχή μέσα από το μπουκάλι του
προωθούμενου προϊόντος ξεπηδούν τα χρώματα της αγγλικής σημαίας (κόκκινο, μπλε
και λευκό), ενώ στην ελληνική εκδοχή, τόσο το ίδιο το μπουκάλι, όσο και το
χρωματικό κύμα που αποτελεί το περιεχόμενό του είναι σε λευκές και μπλε
αποχρώσεις. Ωστόσο, στη γαλλική εκδοχή τα χρώματα της γαλλικής σημαίας
συνδυάζονται με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, ενδεχομένως λόγω του
επικείμενου αγώνα μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων.68
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι μέσω των διαφοροποιήσεων, τόσο σε
γλωσσικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο, επιτυγχάνεται η ανάκληση παρόμοιων ισχυρών
και αδύναμων υπονοημάτων με την καταβολή ίδιου βαθμού προσπάθειας από τους
χρήστες των τριών διαφορετικών οπτικογλωσσικών εκδοχών. Η έννοια της ταύτισης
που αναδύεται μέσα από την κοινή οπτικογλωσσική μεταφορά δεν θα ήταν εφικτή
χωρίς την πολιτισμική προσαρμογή της στον κάθε δικτυακό τόπο σύμφωνα με τις
προσδοκίες και τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών, γεγονός που αναγνωρίζεται από
τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής, ο οποίος δικαίως επιλέγει τη συγκεκριμένη
προσαρμοστική τεχνική.

6.6.1.3

Διατήρηση

της

οπτικής

μετωνυμίας

με

παράλληλη

πολιτισμική προσαρμογή των γλωσσικών και εικονικών
στοιχείων
Συχνά παρατηρούμε ότι η πολιτισμική ταυτότητα ενός δικτυακού τόπου γίνεται
εμφανής μέσω της χρήσης της οπτικής μετωνυμίας, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα
με τη χώρα στην οποία απευθύνεται ο επιχώρια προσαρμοσμένος δικτυακός τόπος.

Ο δικτυακός τόπος προσπελάστηκε στις 12 Ιουνίου 2008 και ο αγώνας μεταξύ Γαλλίας και
Ιταλίας έλαβε χώρα στις 17 Ιουνίου 2008.
68
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Αντίστοιχη προσαρμογή παρατηρείται και στη γλωσσική έκφραση που τη συνοδεύει,
η οποία, ωστόσο, διατηρείται στην αγγλική γλώσσα.
15.
www.morganstanley.com
UK

FR
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EL

Eννοιολογικές
μεταφορές
Γλωσσικές εκφράσεις

Αγγλική εκδοχή
ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΕΙΝΑ Ι Η
ΛΟΝΔΡΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Morgan Stanley in the United
Kingdom
(Η Morgan Stanley στο
Ηνωμένο Βασίλειο)

Γαλλική εκδοχή
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ EIFFEL ΕΙΝΑΙ
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Morgan Stanley in France
(Η Morgan Stanley στη Γαλλία)

Ελληνική εκδοχή
ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Morgan Stanley in
Greece
(Η Morgan Stanley
στην Ελλάδα)

Πίνακας 6.4.α

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Γαλλική εκδοχή

Κτίρια του Λονδίνου

Ο Πύργος του Eiffel

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μέσαία λήψη και πλάγια γωνία
– δημιουργία αίσθησης της
κίνησης-παραπέμπει στους
ρυθμούς ζωής του Λονδίνου

Πολύ κοντινή λήψη – χαμηλή
γωνία που δίνει έμφαση στο
κτίριο

γ) Σύνθεση

Έμφαση μέσω κινούμενης
λήψης- η πληροφορία στο
κέντρο-

Το κτίριο καταλαμβάνει όλη τη
φωτογραφία

Ελληνική εκδοχή
Καμπαναριό και
τρούλος εκκλησίας
Πολύ κοντινή λήψη –
χαμηλή γωνία που
δίνει έμφαση στο
κτίριο
Τα κτίρια και ο
γαλάζιος ουρανός
καταλαμβάνουν το
σύνολο της εικόνας
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Πίνακας 6.4.β

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Χρυσό (μεγαλοπρέπεια και
λάμψη της ζωής στο Λονδίνο) –
στο φόντο μαύρο και μπλε

Τα χρώματα του Πύργου του
Eiffel και στο φόντο το μπλε του
ουρανού – δεν τονίζεται όσο στην
ελληνική εκδοχή

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μεταδίδει θετικά
συναισθήματα στον χρήστη

Δημιουργεί μία αίσθηση
οικειότητας στον χρήστη

γ) Κειμενική
λειτουργία

Χρωματική αρμονία

Χρωματική αντίθεση

Ελληνική εκδοχή
Μπλε και
Λευκό(ελληνικό
πολιτισμικό στοιχείοχρώματα της
ελληνικής σημαίας)
Δημιουργεί μία
αίσθηση οικειότητας
στον χρήστη
Χρωματική αρμονία

Πίνακας 6.4.γ

Αγγλική εκδοχή

Ισχυρά υπονοήματα

Τα κτίρια που απεικονίζονται
τοποθετούνται στην πόλη του
Λονδίνου και η εταιρεία μας
δραστηριοποιείται εκεί

Αδύναμα υπονοήματα

-

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Ο Πύργος του Eiffel
αντιπροσωπεύει τη γαλλική
αγορά στην οποία
δραστηριοποιείται η εταιρεία μας

Το καμπαναριό και ο
τρούλος της
εκκλησίας
αντιπροσωπεύουν την
ελληνική αγορά στην
οποία
δραστηριοποιείται η
εταιρεία μας

-

-
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Και στις τρεις οπτικές εκδοχές διαπιστώνουμε ότι επιλέγεται η μετωνυμική
απεικόνιση της χώρας μέσω πολιτισμικά φορτισμένων οροσήμων, όπως είναι τα
κτίρια του Λονδίνου, ο Πύργος του Eiffel, ο οποίος αποτελεί το σήμα κατατεθέν της
Γαλλίας και ο τρούλος και το καμπαναριό χριστιανικής εκκλησίας που συμβολίζουν
την ορθοδοξία και τον ελληνισμό.69

Η σύνθεση της εικόνας και στις τρεις περιπτώσεις ενισχύει το πολιτισμικό στοιχείο
δίνοντας έμφαση στο απεικονιζόμενο κτίριο μέσω του μεγέθους και της τοποθέτησής
του στο κέντρο. Στην αγγλική εκδοχή αυξάνεται η αληθοφάνεια της μετωνυμικής
απεικόνισης της πόλης του Λονδίνου μέσω της δημιουργίας της αίσθησης της
κίνησης, η οποία παραπέμπει στους ρυθμούς της ζωής της συγκεκριμένης πόλης.
Κάτι αντίστοιχο, παρατηρούμε και στις άλλες δύο οπτικές εκδοχές της μετωνυμίας,
τη γαλλική και την ελληνική, καθώς η επιλογή κοντινής και χαμηλής γωνίας λήψης
δίνει στους χρήστες την ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα
απεικονιζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα αυξάνεται η μεγαλοπρέπεια και η
επιβλητικότητά τους, λόγω μεγέθους.
Οι επιλογές σε επίπεδο χρωματικού σημειωτικού συστήματος επίσης, φαίνεται
να είναι πολιτισμικά καθορισμένες, καθώς η απόχρωση του χρυσού που κυριαρχεί
στην αγγλική εκδοχή οδηγεί σε συσχετισμούς με την μεγαλοπρέπεια και τη λάμψη
της ζωής στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχα, το ζωντανό μπλε του ουρανού της ελληνικής
εκδοχής δημιουργεί συνειρμούς που συσχετίζουν την εικόνα με την ελληνικότητα του
δικτυακού τόπου. Στη γαλλική εκδοχή η αληθοφάνεια των χρωμάτων του Πύργου του
Eiffel με το φόντο του ουρανού παραπέμπει επίσης, στη γαλλική ταυτότητα του
δικτυακού τόπου.

Κατά τον Peirce (1931-58:1564), τα σημεία διαχωρίζονται α) σε εικονικά (iconic), β) σε
ενδεικτικά (indexic) και γ) σε συμβολικά (symbolic) με αυξανόμενο βαθμό αυθαιρεσίας από την
εικόνα στον ενδείκτη και τέλος, στο σύμβολο. Στον τελευταίο τύπο, στον οποίο εντάσσονται και τα
υπό μελέτη σημεία στο παρόν παράδειγμα, το σημαίνον δεν ομοιάζει στο σημαινόμενο αλλά είναι
αυθαίρετο ή καθαρά συμβατικό με αποτέλεσμα, να πρέπει να διδαχθεί (π.χ η λέξη ‘στοπ’, το κόκκινο
φανάρι, η εθνική σημαία, ένας αριθμός) (Chandler, www.mcm.aueb.gr/ment/semiotics/sem02.html).
69
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Τα ανωτέρω εικονικά στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν οι γλωσσικές
εκφράσεις που εντοπίζονται έξω από το πλαίσιο της εικόνας και οι οποίες
λειτουργούν ως τίτλος που προμηνύει το περιεχόμενο που θα ακολουθήσει.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο τίτλος σε όλες τις οπτικογλωσσικές εκδοχές
διατηρείται στην αγγλική γλώσσα και το μόνο που διαφοροποιείται είναι το
περιεχόμενο αναφορικά με την ονομασία της χώρας στην οποία απευθύνεται ο
συγκεκριμένος δικτυακός τόπος (Morgan Stanley in the United Kingdom (EN),
Morgan Stanley in France (FR), Morgan Stanley in Greece (EL)). To ίδιο συμβαίνει
και με τα γλωσσικά στοιχεία που έπονται της εικόνας, τα οποία διατηρούνται επίσης
στην αγγλική, αλλά προσαρμόζονται αναφορικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών
που παρέχουν, εστιάζοντας στις δραστηριότητες της εταιρείας στην κάθε χώρα
ξεχωριστά.
Ωστόσο, για τους χρήστες που δεν κατέχουν την αγγλική γλώσσα, η οπτική
μετωνυμία αποτελεί το μοναδικό μέσο πρόσληψης του μηνύματος που επιθυμεί να
μεταδώσει ο συντάκτης του δικτυακού τόπου, γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως
σημαντική την κάθε επιλογή του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής σε οπτικό
επίπεδο. Από τα εικονικά στοιχεία που εξετάσαμε παραπάνω, η οπτική μετωνυμία
φαίνεται να επιτελεί ικανοποιητικά τον ρόλο της ως αναγνωριστικό σημείο της
πολιτισμικής ταυτότητας του δικτυακού τόπου και ως μέσο προτροπής του χρήστη
για πλοήγηση, καθώς μέσω των εικονικών και χρωματικών επιλογών, προκαλούνται
θετικά συναισθήματα που συνοδεύονται από μία αίσθηση οικειότητας, η οποία τον
ενθαρρύνει να εξερευνήσει τον δικτυακό τόπο περαιτέρω.
Βλέπουμε επομένως ότι, μέσω της συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής,
ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιτυγχάνει την ανάκληση παρόμοιων
γνωστικών αποτελεσμάτων με την καταβολή ίδιου βαθμού προσπάθειας από τους
χρήστες και των τριών οπτικογλωσσικών εκδοχών, χωρίς να διαφοροποιείται πλήρως
η εννοιολογική μεταφορά που υπολανθάνει.

6.6.2. Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Στην πλειοψηφία των δικτυακών τόπων που εξετάζουμε παρατηρούμε ότι η
εννοιολογική μεταφορά που προκύπτει από τη συνέργια των υπό εξέταση
σημειωτικών συστημάτων διαφοροποιείται κατά το πέρασμα προς την ελληνική
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οπτικογλωσσική εκδοχή. Για την μελέτη των προσαρμοστικών τεχνικών που
εντάσσονται

στη

συγκεκριμένη

κατηγορία

προβαίνουμε

σε

διάκριση

των

οπτικογλωσσικών μεταφορών α) σε αυτές όπου η μεταφορικότητα προκύπτει κυρίως
από το οπτικό σημειωτικό σύστημα και β) σε αυτές όπου η μεταφορικότητα προκύπτει
κυρίως από το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα. Επιπροσθέτως, στη συγκεκριμένη
κατηγορία εξετάζονται οι περιπτώσεις όπου εμφανίζεται διαφοροποίηση σε επίπεδο
σημειωτικού συστήματος που φέρει το μεταφορικό νόημα.

6.6.2.1 Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο οπτικού σημειωτικού
συστήματος
Στις περιπτώσεις οπτικογλωσσικής μεταφοράς όπου κυρίως τα οπτικά στοιχεία είναι
υπεύθυνα για τη μετάδοση του μεταφορικού νοήματος διαπιστώνουμε ότι ο τύπος της
οπτικής μεταφοράς που εντοπίζεται, άλλοτε διαφοροποιείται από τη μία οπτική
εκδοχή στην άλλη, και άλλοτε διατηρείται.

6.6.2.1.1.

Διαφοροποίηση

της

εννοιολογικής

μεταφοράς

με

διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς
Στο παράδειγμα που ακολουθεί, ενώ στη γαλλική εκδοχή επιλέγεται η μετάδοση του
μεταφορικού νοήματος μέσω μίας ενσωματωμένης οπτικής μεταφοράς συνοδευόμενης
από τα κατάλληλα γλωσσικά στοιχεία, στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή ο
τύπος οπτικής μεταφοράς που φαίνεται να προτιμάται είναι η εικονική παρομοίωση.
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16.
www.microsoft.com70
FR

ΕL

Στο εν λόγω παράδειγμα αν και ο αγγλικός δικτυακός τόπος ενδεχομένως να προηγήθηκε
χρονικά της αγγλικής και γαλλικής εκδοχής δεν μπορεί να αποτελέσει βάση σύγκρισης καθώς
διαφοροποιείται πλήρως. Αντιθέτως, καθίσταται περισσότερο εφικτή η σύγκριση μεταξύ της γαλλικής
και ελληνικής εκδοχής σε οπτικογλωσσικό επίπεδο, γεγονός που μπορεί να μας οδηγήσει σε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τους δύο πολιτισμούς.
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Eννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

Γαλλική εκδοχή
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
Pour tout achat d’ un PC, le pack
Office 2007 est à 99є au lieu de 139є
(Για κάθε αγορά ενός Η/Υ, το πακέτο
Office 2007 είναι στα 99 є αντί των
139 є)

Ελληνική εκδοχή
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Απόκτησέ το, τώρα που
γυρίζει… μόνο με 89є

Πίνακας 6.5.α

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Το προϊόν ενσωματώνεται σε μία
αριθμητική πράξη

Το προϊόν παρομοιάζεται με το
παιχνίδι της τύχης.

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μεσαία λήψη που επιτρέπει στον
χρήστη να δει το σύνολο της
αριθμητικής πράξης – ευθεία γωνία

Κοντινή απόσταση – εμπλοκή
χρήστη- ευθεία γωνία

γ) Σύνθεση

Έμφαση στο προϊόν λόγω
τοποθέτησης στο κέντρο- ο πυρήνας
της πληροφορίας βρίσκεται στο
κέντρο

Έμφαση στο προϊόν λόγω
μεγέθους-απουσία πλαισίου

Πίνακας 6.5.β
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Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Γαλλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Κυριαρχεί το μπλε αλλά σπάει με τη
χρήση του λευκού φόντου

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Το κίτρινο προκαλεί ενεργητικότητα

γ) Κειμενική
λειτουργία

Χρωματική αρμονία προϊόντος και
χαμογελαστού προσώπου- με το ίδιο
χρώμα κυκλώνεται και το ποσό στο
οποίο δίνεται έμφαση με τη χρήση
του κόκκινου

Ελληνική εκδοχή
Αληθοφάνεια – αίσθηση
κίνησης – κυριαρχεί το μπλε
μέσα στο οποίο εμφανίζεται ως
αντίθεση το κίτρινο του
προϊόντος
Το κίτρινο ενεργοποιεί- το μπλε
ηρεμεί
Χρωματική αντίθεση που
δημιουργεί παιχνιδιάρικη
διάθεση

Πίνακας 6.5.γ

Γαλλική εκδοχή

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

Η προσφορά που έχουμε για το
προϊόν θα σας κάνει χαρούμενους
i)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα
εξοικονομήσετε χρήματα και θα
μείνετε ευχαριστημένοι

Ελληνική εκδοχή
Το προϊόν μας αυτή τη χρονική
στιγμή πωλείται σε τιμή
ευκαιρίας
i)Kαταναλώνοντας το προϊόν
μας τώρα θα εξοικονομήσετε
χρήματα

Πίνακας 6.5.δ

Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Τεχνικές προτροπής
Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή
+

+
+
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Μέσα από τη διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς, καθώς και της
γλωσσικής έκφρασης που τη συνοδεύει, οι εννοιολογικές μεταφορές που
ανακαλούνται στις δύο οπτικογλωσσικές εκδοχές είναι Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ για τη γαλλική εκδοχή και ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για την ελληνική. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα πώς
προκύπτουν οι συγκεκριμένες εννοιολογικές μεταφορές και με ποιον τρόπο
παρακινούν το κοινό προς κατανάλωση.
Στη γαλλική οπτικογλωσσική εκδοχή το προϊόν απεικονίζεται ενσωματωμένο
σε μία αριθμητική πράξη (ενσωματωμένη οπτική μεταφορά) και, μάλιστα, στο κέντρο
της εικόνας.

H συγκεκριμένη θέση προσδίδει στο προωθούμενο προϊόν ιδιαίτερη έμφαση, καθώς,
σύμφωνα με τους Kress και van Leeuwen (1996: 206), στο κέντρο της εικόνας
βρίσκεται πάντοτε ο πυρήνας της πληροφορίας και γύρω από αυτόν αναπτύσσονται
όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Επιπροσθέτως, μέρος του κέντρου της εικόνας
καταλαμβάνει και η γλωσσική έκφραση (Pour tout achat d’ un PC, le pack Office
2007 est à 99є au lieu de 139є) (Για κάθε αγορά ενός Η/Υ, το πακέτο Office 2007 είναι
στα 99є αντί των 139є) στην οποία τονίζονται ιδιαίτερα κάποια στοιχεία μέσω
χρωματικών επιλογών (π.χ κόκκινη γραμματοσειρά για την τιμή του προϊόντος και
κύκλωση αυτής με κίτρινο χρώμα), με αποτέλεσμα να προσελκύεται η προσοχή του
χρήστη και να επιτυγχάνεται παράλληλη πρόσληψη και των δύο σημειωτικών
συστημάτων με το γλωσσικό να διασαφηνίζει το οπτικό.
Όσον αφορά στις οπτικές επιλογές σε χρωματικό επίπεδο, παρατηρείται
συντονισμός στην ένταση των χρωμάτων και μία γενικότερη χρωματική αρμονία, η
οποία συντελεί στην έμφαση των στοιχείων που επιθυμεί να τονίσει ο συντάκτης.
Έτσι, τόσο η κύκλωση της τιμής, όσο και το συμβολικό χαρούμενο πρόσωπο, καθώς
και το ίδιο το προϊόν, απεικονίζονται με τις ίδιες κίτρινες αποχρώσεις, με αποτέλεσμα
να συσχετίζονται χρωματικά και να οδηγούν τον χρήστη σε συνειρμούς που συνδέουν
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το προϊόν με χαρούμενα συναισθήματα, τα οποία φαίνεται να οφείλονται στην τιμή
του προϊόντος. Επομένως, στη γαλλική εκδοχή το κοινό φαίνεται να προσεγγίζεται,
τόσο βάσει λογικής, όσο και συναισθημάτων, καθώς από τη μία τονίζεται το
οικονομικό όφελος και από την άλλη το συναισθηματικό αντίκτυπο που θα έχει στον
χρήστη (αδύναμο υπονόημα: Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα εξοικονομήσετε
χρήματα και θα μείνετε ευχαριστημένοι).
Στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή, μέσα από την επιλογή της εικονικής
παρομοίωσης του προϊόντος με το παιχνίδι της τύχης, φαίνεται να επιδιώκεται ένας
βαθμός απήχησης στο συναίσθημα που βασίζεται στο συσχετισμό του προϊόντος με
μία παιχνιδιάρικη και παιδική ατμόσφαιρα, κάτι που ενισχύεται και από την
χρωματική αντίθεση του μπλε φόντου με την κίτρινη απόχρωση του προϊόντος.

Ωστόσο, η εικόνα δεν προσλαμβάνεται μεμονωμένα, αλλά διασαφηνίζεται από τα
γλωσσικά στοιχεία (Απόκτησέ το, τώρα που γυρίζει… μόνο με 89є), τα οποία
τοποθετούνται στην κορυφή της εικόνας και δεξιά. Σύμφωνα με τη γραμματική της
εικόνας (Kress και van Leeuwen, 1996), στη συγκεκριμένη θέση συνήθως εντοπίζεται
οτιδήποτε θεωρείται ιδανικό και καινούριο, με αποτέλεσμα η γλωσσική έκφραση να
πλαισιώνει τον πυρήνα της πληροφορίας που συνίσταται στο ίδιο το προϊόν,
συμβάλλοντας στην έμφαση των θετικών χαρακτηριστικών του.
Από το σύνολο των οπτικογλωσσικών στοιχείων φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη
έμφαση στην προσέγγιση του κοινού βάσει λογικής, καθώς τονίζεται ιδιαίτερα το
γεγονός ότι το προϊόν αποτελεί για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ευκαιρία
(αδύναμο υπονόημα: Kαταναλώνοντας το προϊόν μας τώρα θα εξοικονομήσετε
χρήματα). Η μείωση του βαθμού μετάδοσης συναισθημάτων στην ελληνική
οπτικογλωσσική εκδοχή, ωστόσο, δείχνει να αναπληρώνεται με τη δημιουργία
αλληλεπίδρασης με τον χρήστη μέσω της άμεσης πρόσκλησής του που προκύπτει από
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τη χρήση της προστακτικής έγκλισης (Απόκτησέ το…). Επιπροσθέτως, η προσθήκη
του επιρρήματος μόνο (…μόνο με 89є) προσδίδει θετική αξιολογική κρίση στο
γλωσσικό κείμενο, η οποία συμπληρώνεται από την χρονική έκφραση τώρα που
γυρίζε,ι δημιουργώντας στον χρήστη την αίσθηση του χρονικού περιορισμού που
πιέζει για άμεση κατανάλωση, καθώς υπονοείται ότι η τύχη μας βρίσκει μόνο μία
φορά.
Βλέπουμε, επομένως, ότι στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή, μέσω της
διαφοροποίησης του τύπου της οπτικής μεταφοράς, επιτυγχάνεται αμεσότερη
προτροπή του χρήστη, η οποία βασίζεται μεν στο λογικό επιχείρημα του οικονομικού
οφέλους, συμπληρώνεται δε από τη χρήση των προτρεπτικών τεχνικών της
αξιολόγησης και της αλληλεπίδρασης. Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση ενδεχομένως
να οφείλεται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των υπό μελέτη χωρών, καθώς η
θηλυπρέπεια που χαρακτηρίζει τον γαλλικό πολιτισμό, σύμφωνα με τις μετρήσεις του
Hofstede (1991) (βλ. κεφ. 3.4), αιτιολογεί την επιλογή της έμφασης στη μετάδοση
συναισθημάτων

στη

συγκεκριμένη

εκδοχή.

Αντίστοιχα,

το

πολιτισμικό

χαρακτηριστικό της αποφυγής αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό κοινό
(ό.π: 1991), οδηγεί συχνά τους ειδικούς της επιχώριας προσαρμογής στην προσθήκη
αξιολογικής κειμενικότητας στις γλωσσικές εκφράσεις, ενώ η δημιουργία
αλληλεπίδρασης αποτελεί μία προτρεπτική τεχνική που εντοπίζεται πολύ συχνά σε
μεταφορικά σχήματα, ανεξάρτητα από την πολιτισμική ταυτότητα του αποδέκτη.
Στις περιπτώσεις διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς μέσω της
διαφοροποίησης του τύπου της οπτικής μεταφοράς που εντοπίζεται στην κάθε
οπτικογλωσσική εκδοχή τυγχάνει κάποιες φορές η διαφοροποίηση να έγκειται όχι
μόνο στον τύπο της οπτικής μεταφοράς, αλλά και στην μετατροπή της από διαδοχική
σε στατική.
17.
www.nissan.cοm
UK
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Eννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις

Αγγλική εκδοχή
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Innovation Station. What’s on your
mind.
(Σταθμός Καινοτομίας. Αυτό που
έχετε/έχεις στο μυαλό σας/σου)

Ελληνική εκδοχή
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ
Kαινούργιο Χ-ΤRAIL. SHIFT
experience. ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ

Πίνακας 6.6.α

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Αντιστοίχιση του προϊόντος με ένα
διαστημόπλοιο- εικονική
παρομοίωση

Ενσωματωμένη μεταφορά – Το
προϊόν παρουσιάζεται ικανό για
οδήγηση μέσα στο νερό
Μέση απόσταση – ο θεατής
μπορεί να δει το σύνολο του
προϊόντος από μία σχετικά
κοντινή απόσταση- πλάγια γωνία
που αποστασιοποιεί τον θεατή
(δήλωση ότι αν και το προϊόν δεν
αποτελεί μέρος του κόσμου του
θεατή μπορεί να γίνει, είναι πολύ
κοντά του, το βλέπει μπροστά
του)

Μέση απόσταση – ο θεατής μπορεί
να δει το σύνολο του προϊόντος από
μία σχετικά κοντινή απόσταση –
οριζόντια γωνία που εμπλέκει τον
θεατή

Τοποθέτηση προϊόντος δεξιά –
Τοποθέτηση προϊόντος στο κέντρο σίγουρα κάτι καινούριο μεταξύ 395
και στο μπροστινό μέρος – έμφαση ιδανικού και δεδομένου καθώς
γ) Σύνθεση
και μέσω της κίνησης – απουσία
δεν είναι ούτε πάνω ούτε κάτωΠ. Χαραλαμπίδου:πλαισίου
Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή
δικτυακών
έμφαση λόγω
μεγέθουςτόπων
– απουσία
πλαισίου
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Πίνακας 6.6.β

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος

α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Αγγλική εκδοχή
Γκρι - μπλε -Συνάδει με την έννοια
της καινοτομίας- τα προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας συνήθως
βγαίνουν σε γκρι-μπλε
Δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση
του προϊόντος με την έννοια της
καινοτομίας

Ελληνική εκδοχή
Γκρι – μπλε – το χρώμα της
θάλασσας- χρώματα που
συσχετίζονται με την πολιτισμική
ταυτότητα των ελλήνων
Δίνει έμφαση στην αντιστοίχιση
του προϊόντος με την έννοια της
καινοτομίας και κάνει το προϊόν
πιο οικείο

Χρωματική αρμονία

γ) Κειμενική
λειτουργία

Πίνακας 6.6.γ

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Τα προϊόντα της εταιρείας μας
είναι τόσο καινοτόμα που είναι σαν
διαστημόπλοια
i) Tα αυτοκίνητα που παράγουμε
έχουν τις ιδιότητες ενός
διαστημόπλοιου
ii) Καταναλώνοντας τα αυτοκίνητά
μας θα αποκτήσετε την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας
iii) Καταναλώνοντας τα αυτοκίνητά
μας θα αποκτήσετε ένα προϊόν με
απίστευτες ικανότητες/δυνατότητες

Τα προϊόντα της εταιρείας μας
είναι ικανά για όλα, ακόμη και για
οδήγηση μέσα στο νερό
i)Kαταναλώνοντας τα αυτοκίνητά
μας θα ζήσετε μία απίστευτη
οδηγική εμπειρία
ii) Kαταναλώνοντας τα
αυτοκίνητά μας δεν θα
αντιμετωπίσετε πρόβλημα σε
οποιεσδήποτε συνθήκες
iii) Καταναλώνοντας τα
αυτοκίνητά μας θα αποκτήσετε
ένα προϊόν με απίστευτες
ικανότητες/δυνατότητες

Πίνακας 6.6.δ

Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Π. Χαραλαμπίδου:
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Τεχνικές προτροπής
Αγγλική εκδοχή
+

Ελληνική εκδοχή
+

Μετάφραση και
τόπων
+ Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών
+
+

+
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Πίνακας 6.6.ε
Στο εν λόγω παράδειγμα, η εικονική παρομοίωση του προϊόντος με ένα
διαστημόπολοιο που εντοπίζεται στην αγγλική οπτικογλωσσική εκδοχή είναι
ταυτόχρονα και διαδοχική, καθώς η αναγνώρισή της γίνεται διαδοχικά μέσω της μη
ταυτόχρονης

παρουσίασης

των

πεδίων

πηγή

(διαστημόπλοιο)

και

στόχος

(αυτοκίνητο).

Στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή, ωστόσο, η διαδοχικότητα χάνεται και η
εικονική παρομοίωση μετατρέπεται σε ενσωματωμένη οπτική μεταφορά, όπου το
προϊόν παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ικανό για οδήγηση μέσα στο
νερό.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει
μία τέτοιου είδους αλλαγή απευθυνόμενος προς το ελληνικό κοινό και δεν διατηρεί
την οπτική μεταφορά ως έχει;
Όσον αφορά στην μετατροπή της διαδοχικής μεταφοράς σε στατική η κύρια
αιτία ενδεχομένως να έγκειται σε τεχνικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την
ικανότητα υποστήριξης ενός δυναμικού δικτυακού τόπου από το δίκτυο και τα
μηχανήματα που διαθέτουν οι χρήστες της κάθε χώρας. Έτσι, για παράδειγμα, τα
μέσα που έχει ο μέσος έλληνας χρήστης στη διάθεσή του προκειμένου να επισκεφθεί
έναν δυναμικό δικτυακό τόπο είναι πολύ πιο υποβαθμισμένα σε σχέση με αυτά του
μέσου γάλλου χρήστη, γεγονός που φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιχώρια
προσαρμογή του δικτυακού τόπου.
Ωστόσο, η εννοιολογική μεταφορά που λανθάνει της οπτικογλωσσικής στη
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γαλλική εκδοχή θα μπορούσε να διατηρηθεί και στην ελληνική, κάτι που δεν
βλέπουμε να συμβαίνει, καθώς η εννοιολογική μεταφορά ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της πρώτης, μετατρέπεται στη δεύτερη ως εξής: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ.
Εξετάζοντας

αναλυτικότερα

τις

δύο

οπτικογλωσσικές

μεταφορές

διαπιστώνουμε ότι ο βαθμός αλληλεπίδρασης και οικειότητας που δημιουργείται
μεταξύ του συντάκτη και του χρήστη του δικτυακού τόπου διατηρείται σε ίδια
επίπεδα κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο, αλλά με διαφορετικά μέσα.
Αρχικά, σε γλωσσικό επίπεδο, η εμπλοκή του δέκτη που επιτυγχάνεται στην αγγλική
εκδοχή μέσω της χρήσης της προσωπικής αντωνυμίας δευτέρου προσώπου (What’s
on your mind) (Αυτό που έχετε/έχεις στο μυαλό σας/σου) χάνεται στην ελληνική,
καθώς επιλέγεται μία γλωσσική έκφραση που διατηρεί μία απόσταση με τον δέκτη
(Kαινούργιο Χ-ΤRAIL. SHIFT experience. ΙΚΑΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ).
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε επίπεδο οπτικής λήψης μέσω της αλλαγής
γωνίας από οριζόντια σε πλάγια. Έτσι, ενώ και στις δύο οπτικές εκδοχές η απόσταση
λήψης είναι τέτοια που να επιτρέπει στον χρήστη να δει το σύνολο του προϊόντος από
μία σχετικά κοντινή απόσταση, η ευθεία γωνία που επιλέγεται για την αγγλική
εκδοχή και η οποία συμβάλλει στην εμπλοκή του θεατή, γίνεται πλάγια στην
ελληνική με αποτέλεσμα ο θεατής να αποστασιοποιείται. Η δήλωση που προκύπτει
από τις συγκεκριμένες οπτικές επιλογές στην ελληνική εκδοχή είναι ότι το προϊόν δεν
αποτελεί μέρος του κόσμου του θεατή, αλλά θα μπορούσε να γίνει, καθώς είναι πολύ
κοντά του και έχει πρόσβαση σε αυτό. Η μείωση του βαθμού αλληλεπίδρασης στην
ελληνική οπτική εκδοχή, λόγω της γωνίας λήψης που επιλέγεται, φαίνεται να
αναπληρώνεται με την δημιουργία ευχάριστων και οικείων συναισθημάτων μέσω των
αντικειμένων αναπαράστασης της εικόνας και των χρωματικών της επιλογών. Η
τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα σκηνικό όπου κυριαρχεί το θαλασσινό τοπίο
δημιουργεί στον χρήστη ευχάριστους συνειρμούς, καθώς το στοιχείο της θάλασσας
και το μπλε χρώμα είναι απόλυτα συνυφασμένα με τον ελληνικό πολιτισμό, με
αποτέλεσμα να αποκτά μία αίσθηση οικειότητας και ασφάλειας.
Επίσης, και στις δύο οπτικογλωσσικές εκδοχές εντοπίζεται ίδιος βαθμός
αξιολόγησης και δημιουργίας υπερπραγματικότητας που προκύπτει, τόσο από τα
γλωσσικά, όσο και από τα οπτικά στοιχεία που τις συναποτελούν. Στην αγγλική
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εκδοχή η γλωσσική έκφραση What’s on your mind σε συνδυασμό με την παρομοίωση
του προϊόντος με ένα διαστημόπλοιο προδιαθέτει τον χρήστη θετικά για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον μεταφέρει σε μία υπερπραγματικότητα, όπου
αυτό αποκτά υπερφυσικές ιδιότητες για το είδος του, οι οποίες ανταποκρίνονται στις
επιθυμίες του ίδιου του χρήστη. Αντίστοιχα, στη ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή η
γλωσσική έκφραση Ικανό για όλα εκφράζει έμμεσα μία θετική αξιολόγηση για το
προϊόν, η οποία συμπληρώνεται με την απεικόνισή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να
φαίνεται ικανό για οδήγηση πέραν των δυνατοτήτων του (οδήγηση μέσα στη
θάλασσα). Κάτι τέτοιο δημιουργεί μία αίσθηση υπερπραγματικότητας, όπου όλα είναι
δυνατά.
Κατά συνέπεια, μέσα από τη διαφοροποίηση του τύπου της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς και της εννοιολογικής που προκύπτει από αυτήν, ο ειδικός της επιχώριας
προσαρμογής επιτυγχάνει τον ίδιο βαθμό προτροπής, εστιάζοντας κυρίως στις
ικανότητες του προϊόντος μέσα σε ένα φιλικό, οικείο και κατά συνέπεια, ασφαλές
περιβάλλον για τον έλληνα χρήστη όπως είναι αυτό της θάλασσας, έναντι της
έμφασης στον καινοτόμο χαρακτήρα του που επιλέγεται για τη γαλλική εκδοχή. Με
αυτόν τον τρόπο, κατορθώνει να προσεγγίσει περισσότερο το ελληνικό κοινό, το
οποίο διακρίνεται από την ανάγκη του για αποφυγή αβεβαιότητας και αίσθηση
ασφάλειας (Hofstede 1991) (βλ. κεφ. 3.4.).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρούμε ότι η οπτική μεταφορά που
συναποτελεί την οπτικογλωσσική μεταφορά στην αγγλική ή γαλλική εκδοχή του
δικτυακού τόπου αποδίδεται στην ελληνική ως οπτική μετωνυμία.
18.
www.rbs.com

UK
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Αγγλική εκδοχή
Eννοιολογικές
μεταφορές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μεταφορικές
εκφράσεις

RBS Savings, find the perfect home
for your money.
Discover a straightforward collection
of savings accounts and make the
most of your money.
(Οικονομίες RBS, βρείτε/βρες το
τέλειο σπίτι για τα χρήματά σας/σου.
Ανακαλύψτε/Ανακάλυψε μία απλή
συλλογή λογαριασμών για οικονομίες
και εκμεταλλευθείτε/εκμεταλλεύσου
τα χρήματά σας/σου με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο)

Ελληνική εκδοχή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πίνακας 6.7.α

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

γ) Σύνθεση

Χρυσά αυγά μέσα σε φωλιά –
συμβολισμός των χρυσών αυγών –
περικειμενική οπτική μεταφορά
Μέση απόσταση – μπορεί ο χρήστης
να δει όλο το αντικείμενο αλλά από
σχετικά κοντινή απόσταση-είναι
προσιτό – ευθεία γωνία που δηλώνει
ισότητα και δεν εμπλέκεται κάποια
σχέση ισχύος
Δεν απεικονίζεται το προϊόν άμεσα
μόνο συμβολικά αριστερά και πάνω
γεγονός που το παρουσιάζει ως
ιδανικό και δεδομένο- απουσία
πλαισίου μεταξύ του εικονικού και
του γλωσσικού

Ελληνική εκδοχή
Ελληνικό νησιώτικο τοπίο –
καράβι που αντιπροσωπεύει την
ελληνική ναυτιλία – οπτική
μετωνυμία
Δημιουργία αίσθησης οικειότητας
και ευχάριστων συναισθημάτων για
τον έλληνα χρήστη- ψηλή γωνία και
απόσταση που δημιουργεί
παράλληλα μία αποστασιοποίηση
Το τοπίο τοποθετείται στο πάνω
μέρος της εικόνας και αριστερά
γεγονός που του δίνει
χαρακτηριστικά του ιδανικού και
δεδομένου

Πίνακας 6.7.β
401
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Αγγλική εκδοχή
Το χρώμα του χρυσού συμβολίζει τον
πλούτο, τη χλιδή την πολυτέλεια

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Το χρώμα του χρυσού δημιουργεί
μία αίσθηση επιθυμίας

γ) Κειμενική
λειτουργία

Φωτεινότητα στο χρώμα του χρυσού
που δίνει έμφαση στο αντικείμενο

Ελληνική εκδοχή
Το μπλε της θάλασσας σε
συνδυασμό με το άσπρο αποτελούν
σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού
Αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης
καθώς και εθνικού φρονήματος
Χρωματική συνοχή μεταξύ
γλωσσικών και εικονικών
στοιχείων– φωτεινότητα χρωμάτων
και τυπογραφικών στοιχείων

Πίνακας 6.7.γ

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Φυλάσσοντας τα χρήματά σας στην
εταιρεία μας θα βρείτε το κατάλληλο
σπίτι για αυτά

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται
χρόνια στην ελληνική αγορά
προσφέροντας ναυτιλιακές
υπηρεσίες
i)Η εταιρεία μας είναι έμπειρη στον
τομέα της ναυτιλίας
ii) Kαταναλώνοντας τις υπηρεσίες
της εταιρείας μας θα έχετε
σημαντική βοήθεια στις
ναυτιλιακές σας δραστηριότητες

i)Kαταναλώνοντας τις υπηρεσίες της
εταιρείας μας τα χρήματά σας θα
είναι ασφαλή
ii)Kαταναλώνοντας τις υπηρεσίες της
εταιρείας μας τα χρήματά σας θα
πολλαπλασιαστούν
iii) Καταναλώνοντας τις υπηρεσίες
της εταιρείας μας τα όνειρά σας θα
γίνουν πραγματικότητα

Πίνακας 6.7.δ
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Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

++

+

+

+

+
++

+

Πίνακας 6.7.ε
Στο ανωτέρω παράδειγμα στην αγγλική εκδοχή επιλέγεται μία περικειμενική οπτική
μεταφορά, όπου το προωθούμενο προϊόν/υπηρεσία γίνεται αντιληπτό μέσα από το
οπτικό περικείμενο μίας φωλιάς πουλιών με χρυσά αυγά, το οποίο συνοδεύεται από
μεταφορικά γλωσσικά στοιχεία. Στην αντίστοιχη ελληνική, η οπτική μεταφορά
μετατρέπεται σε οπτική μετωνυμία μέσω της οποίας απεικονίζεται ένα ελληνικό
νησιώτικο τοπίο, το οποίο αντιπροσωπεύει την ελληνικότητα του δικτυακού τόπου,
ενώ τα γλωσσικά στοιχεία που ακολουθούν χάνουν τη μεταφορικότητά τους.

Από τη συγκεκριμένη αλλαγή προκύπτει διαφοροποίηση της εννοιολογικής
μεταφοράς που ανακαλείται στην κάθε οπτικογλωσσική εκδοχή (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ (EN) και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)) και κατά
συνέπεια, και των ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων που υπολανθάνουν αυτής.
Επιπροσθέτως, κάτι τέτοιο αναδεικνύει διαφοροποίηση στον τρόπο προσέγγισης του
κάθε κοινού, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός συνάφειας που θα
συμβάλλει

στην

τελική

προτροπή

του

χρήστη

προς

κατανάλωση

των

προϊόντων/υπηρεσιών της προωθούμενης εταιρείας.
Πιο αναλυτικά, στην αγγλική οπτικογλωσσική εκδοχή το συμβολικό
αντικείμενο της φωλιάς με τα χρυσά αυγά παρουσιάζεται από μία μέση αλλά σχετικά
κοντινή απόσταση, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να δει το σύνολο του
αντικειμένου και παράλληλα να αισθάνεται ότι το προωθούμενο προϊόν είναι
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προσιτό. Η επιλογή ευθείας γωνίας δηλώνει ισότητα μεταξύ του θεατή και του
απεικονιζόμενου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να μην εμπλέκεται κάποια σχέση
ισχύος. Τα παραπάνω δημιουργούν μία σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη
και του προϊόντος, η οποία υποστηρίζεται από τα γλωσσικά στοιχεία μέσω της
χρήσης της προστακτικής και του δεύτερου προσώπου (RBS Savings, find the perfect
home for your money. Discover a straightforward collection of savings accounts and
make the most of your money) (Οικονομίες RBS, βρείτε/βρες το τέλειο σπίτι για τα
χρήματά σας/σου. Ανακαλύψτε/Ανακάλυψε μία απλή συλλογή λογαριασμών για
οικονομίες και εκμεταλλευθείτε/εκμεταλλεύσου τα χρήματά σας/σου με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο). Το γεγονός ότι το οπτικό και το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα δεν
διαχωρίζονται, αλλά θα λέγαμε ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο ενισχύει την
αλληλοσυμπλήρωσή τους στην προτροπή του χρήστη μέσω της δημιουργίας
αλληλεπίδρασης και οικειότητας.
Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση του συμβολικού αντικειμένου στο επάνω μέρος
της σελίδας και αριστερά δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι δεδομένο
και παράλληλα ιδανικό εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο μία αξιολόγηση για το
υπονοούμενο προϊόν η οποία δηλώνεται πιο ανοιχτά μέσω της γλωσσικής έκφρασης
(…find the perfect home for your money. […] make the most of your money)
(…βρείτε / βρες το τέλειο σπίτι για τα χρήματά σας / σου. […]εκμεταλλευθείτε /
εκμεταλλεύσου τα χρήματά σας / σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο).
Σε επίπεδο χρωματικού σημειωτικού συστήματος, θα λέγαμε ότι η επιλογή της
απόχρωσης του χρυσού οδηγεί σε συσχετισμούς με τις έννοιες του πλούτου, της
χλιδής και της πολυτέλειας, κάτι που επηρεάζει συναισθηματικά τον χρήστη, καθώς
του δημιουργεί μία αίσθηση επιθυμίας, ενώ παράλληλα τον μεταφέρει σε έναν κόσμο
πέραν του αληθινού όπου μπορεί να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί.
Παράλληλα, σε επίπεδο αναπαράστασης, η επιλογή του αντικειμένου της
φωλιάς και η χρήση της λεκτικής μονάδας home (εστία) δημιουργούν μία αίσθηση
θαλπωρής η οποία προδιαθέτει τον χρήστη θετικά προς το προϊόν.
Τόσο η οπτική μεταφορά, όσο και τα γλωσσικά στοιχεία που τη συνοδεύουν
στην αγγλική εκδοχή, θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να επιτύχει υψηλό βαθμό
συνάφειας και με το ελληνικό κοινό, λόγω της κοινής προϋπάρχουσας γνώσης που
διακρίνει τους δύο πολιτισμούς για την έννοια της φωλιάς και της εστίας καθώς και
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για το συμβολισμό της απόχρωσης του χρυσού. Μάλιστα, η έννοια της εστίας
ενδεχομένως να οδηγούσε τον έλληνα χρήστη σε περισσότερα γνωστικά
αποτελέσματα, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που της αποδίδεται στον συγκεκριμένο
πολιτισμό. Ωστόσο, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει να αντικαταστήσει
την αγγλική οπτικογλωσσική μεταφορά με μία οπτική μετωνυμία την οποία
συνοδεύουν γλωσσικά στοιχεία με καθαρά πληροφοριακό περιεχόμενο. Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης επιλογής σε επίπεδο προτροπής και βαθμού
συνάφειας αναλύονται παρακάτω.
Η μετωνυμική απεικόνιση της ελληνικότητας του δικτυακού τόπου μέσω ενός
καθαρά ελληνικού τοπίου δημιουργεί μία αίσθηση οικειότητας και επιφέρει
ευχάριστα συναισθήματα στον έλληνα χρήστη. Το μπλε της θάλασσας σε συνδυασμό
με την απόχρωση του λευκού αποτελούν σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού και η
επιλογή ενός τοπίου όπου κυριαρχούν οι συγκεκριμένες αποχρώσεις προδιαθέτει τον
χρήστη θετικά και τον παρακινεί να εξερευνήσει τον δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα, η
επιλογή υψηλής γωνίας και μακρινής απόστασης λήψης, καθώς και η κυκλική
απεικόνιση του τοπίου δημιουργεί την αίσθηση ότι ο φακός ζουμάρει σε ένα
συγκεκριμένο σημείο της υδρογείου, με αποτέλεσμα να δίνεται μία αίσθηση κίνησης
και να αυξάνεται η αληθοφάνεια της εικόνας. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα γλωσσικά
στοιχεία καλύπτουν πάνω από το μισό της εικόνας, αφήνοντας τα εικονικά στοιχεία
να αποτελούν απλώς ένα φόντο δίνει έμφαση στην πρόσληψη των πληροφοριών που
επιθυμεί να μεταδώσει ο συντάκτης για την ιστορία της εταιρείας και την εμπειρία
της στον τομέα της ελληνικής ναυτιλίας. Βλέπουμε επομένως, ότι διατηρείται
κάποιος βαθμός προτροπής που συνίσταται στην δημιουργία αλληλεπίδρασης και στη
μετάδοση συναισθημάτων μέσω των εικονικών στοιχείων, καθώς και στην έκφραση
αξιολόγησης μέσω του γλωσσικού κειμένου, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με
αυτόν που επιτυγχάνεται στην αγγλική εκδοχή. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με
το βαθμό συνάφειας του μεταφορικού νοήματος, καθώς το πλήθος των γνωστικών
αποτελεσμάτων που προκύπτουν στην ελληνική εκδοχή είναι περιορισμένο σε σχέση
με αυτό της αγγλικής (βλ. πίνακα 6.7.δ.).

6.6.2.1.2 Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με διατήρηση
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του τύπου της οπτικής μεταφοράς
Στο υπό μελέτη δείγμα συχνά εντοπίζουμε περιπτώσεις όπου, αν και ο τύπος της
οπτικής μεταφοράς διατηρείται κατά το πέρασμα προς την ελληνική οπτικογλωσσική
εκδοχή, η εννοιολογική μεταφορά που προκύπτει διαφοροποιείται.
19.
www.groupama.com

UK

ΕL

Αγγλική εκδοχή
Ελληνική εκδοχή
α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Eννοιολογικές
β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ
μεταφορές
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εκφράσεις
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Πίνακας 6.8.α
Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Περικειμενική μεταφορά

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μεσαία λήψη, ευθεία γωνία

γ) Σύνθεση

Τα μυρμήγκια που αντιπροσωπεύουν
το προϊόν είναι αριστερά και στο
κέντρο (δεδομένο και η βασική
πληροφορία)

Ελληνική εκδοχή
Περικειμενική μεταφορά
Μακρινή λήψη – αποστασιοποίηση –
δημιουργία αίσθησης
μεγαλοπρέπειας, διαχρονικότητας και
εικόνες κοντινής λήψης που
ταυτίζονται με τους τομείς της
ανθρώπινης ζωής
Η ελιά τοποθετείται πάνω δεξιά
(ιδανικό και καινούριο) και στο
φόντο, ενώ τα γλωσσικά πιο κάτω σε
ξεχωριστό πλαίσιο που τους δίνει
έμφαση – διαχωρισμός γλωσσικού
και εικονικού

Πίνακας 6.8.β

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Έντονα χρώματα

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Έμφαση λόγω χρωμάτων,
παιχνιδιάρικη και χιουμοριστική
διάθεση

γ) Κειμενική
λειτουργία

Χρωματικές αντιθέσεις που
προκαλούν το ενδιαφέρον

Ελληνική εκδοχή
Ασπρόμαυρο φόντο και αντίστοιχοι
χρωματισμοί στη γραμματοσειρά
Δίνεται έμφαση στο γλωσσικό, το
ασπρόμαυρο ενισχύει την αίσθηση
της διαχρονικότητας και της
σοβαρότητας των λεγομένων της
εταιρείας
Χρωματική αρμονία

Πίνακας 6.8.γ
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Αγγλική εκδοχή

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

Η εταιρεία μας μπορεί να είναι
ανεπτυγμένη και σημαντική αλλά δεν
παύει να φροντίζει τους πελάτες της
i)Η εταιρεία μας έχει μεγάλη
εμπειρία
ii)H εταιρεία μας φροντίζει για τα
προβλήματα των πελατών της
iii)Καταναλώνοντας τις υπηρεσίες
της εταιρείας μας θα νιώθετε
ασφαλείς

Ελληνική εκδοχή
Η εταιρεία μας στέκεται πάντοτε
δίπλα σας
i)H εταιρεία μας νοιάζεται για σας
και σας στέκεται σαν φίλος
ii)H σχέση της εταιρείας μας μαζί
σας θα είναι για μια ζωή, όσο διαρκεί
και η ζωή του αιωνόβιου φυτού της
ελιάς
iii) Καταναλώνοντας τις υπηρεσίες
της εταιρείας μας θα νιώθετε
ασφαλείς για πάντα

Πίνακας 6.8.δ

Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή
+

+

+

+

+

Πίνακας 6.8.ε
Ο τύπος οπτικής μεταφοράς που εντοπίζεται και στις δύο οπτικές εκδοχές είναι αυτός
της περικειμενικής οπτικής μεταφοράς, καθώς και στις δύο δεν απεικονίζεται αυτούσιο
το ίδιο το προωθούμενο προϊόν/υπηρεσία, αλλά υπονοείται βάσει του περικειμένου.
Έτσι, στην αγγλική εκδοχή το μικροσκοπικό μέγεθος των μυρμηγκιών
αντιπροσωπεύει την πρόθεση και ικανότητα μέριμνας της εταιρείας για τους πελάτες
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της, όπως θα έκανε μία μικρή εταιρεία που βρίσκεται πάντοτε κοντά τους παρά το
γεγονός ότι η ίδια είναι μία εταιρεία με μεγάλη ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο
μεταφορικό νόημα, αν και ενυπάρχει στην οπτική μεταφορά, γίνεται κατανοητό μόνο
βάσει της μεταφορικής έκφρασης που το συνοδεύει (Groupama Insurances. Βig
enough to deliver, small enough to care.) (Ασφάλειες Groupama. Aρκετά μεγάλη για
να διανείμει, αρκετά μικρή για να νοιαστεί.).

Αντίστοιχα, στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή η απεικόνιση του αιωνόβιου
δέντρου της ελιάς, το οποίο συσχετίζεται ιστορικά και πολιτισμικά με το ελληνικό
έθνος, αντικατοπτρίζει την επιβεβαίωση της προωθούμενης εταιρείας ότι θα στηρίζει
πάντοτε τους πελάτες της. Η συγκεκριμένη δήλωση καθίσταται σαφής μέσω της
γλωσσικής έκφρασης που συνοδεύει την οπτική πληροφορία (Groupama Φοίνιξ. Μια
ασφαλιστική εταιρεία σίγουρα δίπλα σας).

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο οπτικές μεταφορές είναι περικειμενικές παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις και σε συνέργια με τα γλωσσικά στοιχεία που τις περικειμενοποιούν
οδηγούν τους χρήστες σε διαφορετικές εννοιολογικές μεταφορές (α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΝ), Η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ (ΕL)), οι οποίες επιτελούν την προτρεπτική τους
λειτουργία με διαφορετικά μέσα.
Στην

αγγλική

οπτικογλωσσική

εκδοχή

τα

μυρμήγκια,

τα

οποία

αντιπροσωπεύουν το προϊόν, τοποθετούνται αριστερά και στο κέντρο, με αποτέλεσμα
να συμβολίζουν κάτι το δεδομένο, ενώ παράλληλα αποτελούν τη βασική οπτική
πληροφορία, η οποία μέσα από τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις προκαλεί το
ενδιαφέρον του χρήστη και του μεταδίδει μία χαρούμενη και χιουμοριστική διάθεση.
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Παράλληλα, η διατύπωση μίας αξιολογικής κρίσης για την εταιρεία ως
αντικειμενικού ισχυρισμού (Βig enough to deliver, small enough to care) (Aρκετά
μεγάλη για να διανείμει, αρκετά μικρή για να νοιαστεί) προδιαθέτει τον χρήστη θετικά
και επηρεάζει την κρίση του.
Οι προτρεπτικές τεχνικές της μετάδοσης συναισθημάτων και της έκφρασης
αξιολόγησης διατηρούνται και στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή, καθώς η
επιλογή της μακρινής λήψης που επιφέρει την αίσθηση της αποστασιοποίησης σε
συνδυασμό με την επιλογή του ασπρόμαυρου φόντου, το οποίο επαναλαμβάνεται και
στα τυπογραφικά στοιχεία μέσω των συνειρμών που προκαλούν στο χρήστη,
επιφέρουν μία αίσθηση μεγαλοπρέπειας, διαχρονικότητας και σοβαρότητας η οποία
συνάδει με την λεκτική υπόσχεση της εταιρείας για μία σταθερή σχέση με τους
πελάτες της (Μια ασφαλιστική εταιρεία σίγουρα δίπλα σας).
Επίσης,
οπτικογλωσσικού

στην

ελληνική

μεταφορικού

εκδοχή
σχήματος

η

προτρεπτική

ενισχύεται

λειτουργία

περαιτέρω

μέσω

του
της

δημιουργίας αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, η οποία πραγματώνεται γλωσσικά με τη
χρήση της προσωπικής αντωνυμίας του δεύτερου πληθυντικού προσώπου (…δίπλα
σας), γεγονός που οδηγεί στην άμεση εμπλοκή του χρήστη και επιφέρει μεγαλύτερη
οικειότητα με την εταιρεία.
Ο βαθμός προσέγγισης των ελλήνων χρηστών από την εταιρεία ενισχύεται
περαιτέρω από την ίδια την επιλογή του πεδίου πηγή, το οποίο συνίσταται στην
απεικόνιση της ελιάς, η οποία αποτελεί πανεθνικό σύμβολο των Ελλήνων και μπορεί
κατά συνέπεια, να επιφέρει μία αίσθηση στενής επαφής και κατανόησης από τη μεριά
της εταιρείας.
Επομένως, μέσα από την αντικατάσταση του πεδίου πηγή της περικειμενικής
οπτικής μεταφοράς στην ελληνική εκδοχή, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής
οδηγείται σε μία νέα οπτικογλωσσική μεταφορά, η οποία ανακαλεί στον χρήστη
αδύναμα υπονοήματα, τα οποία εκφράζουν τις αρχές της υπευθυνότητας και της
σταθερότητας της εταιρείας. Κάτι τέτοιο ενισχύει το βαθμό συνάφειας του
μεταφορικού νοήματος προς το ελληνικό κοινό, δεδομένης της αναζήτησής του για
ασφάλεια και σιγουριά. Παράλληλα, επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός πολιτισμικής
προσαρμογής μέσω της απεικόνισης του πανεθνικού συμβόλου της ελιάς.
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6.6.2.2. Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο γλωσσικού σημειωτικού
συστήματος
Η προσαρμοστική τεχνική της διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς
περιλαμβάνει συχνά και περιπτώσεις όπου η μεταφορικότητα της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς που την πραγματώνει βασίζεται κυρίως στο γλωσσικό σημειωτικό σύστημα,
χωρίς βέβαια να αναιρείται η συμβολή και του οπτικού στην διαμόρφωση του
συνολικού μεταφορικού νοήματος.

20.
www.americanexpress.com
UK
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Αγγλική εκδοχή
Eννοιολογικές
μεταφορές

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΘΈΣΗ ΣΕ
ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Μεταφορικές
εκφράσεις

Get close enough to see the
chord change.
Cardmembers can get some of
the best seats, for some of the
UK’s hottest gigs. Introducing
American Express Preferred
Seating
( Ελάτε/Έλα αρκετά κοντά ώστε
να δείτε/δεις τη χορδή να
αλλάζει.
Τα μέλη της κάρτας μπορούν να
αποκτήσουν κάποιες από τις
καλύτερες θέσεις, για ορισμένες
από τις πιο hot συναυλίες του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Εισάγοντας τις Προτιμούμενες
Θέσεις της American Express)

Γαλλική εκδοχή
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΩΤΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ
Carte platinum American
Express.
Une carte à la hauteur de vos
exigences.
Profitez chaque jour des
privilèges, du confort et des
attentions personalisées d' une
carte de prestige, à la hauteur de
vos exigences.
(Κάρτα platinum American
Express.
Μία κάρτα στο ύψος των
απαιτήσεών σας.
Εκμεταλλευθείτε κάθε ημέρα
προνόμια, άνεση και προσωπική
φροντίδα από μία κάρτα με κύρος,
στο ύψος των απαιτήσεών σας.)

Ελληνική εκδοχή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Choose the card you
need.
Compare your
options to find the
card that’s right for
you
(Επιλέξτε την κάρτα
που χρειάζεστε.
Συγκρίνετε τις
επιλογές σας για να
βρείτε την κάρτα που
είναι σωστή για εσάς)

Πίνακας 6.9.α

413
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Το προϊόν συσχετίζεται με το
παίξιμο των χορδών μιας
κιθάρας

Το προϊόν συσχετίζεται με ένα
εξωτικό μέρος

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Κοντινή απόσταση λήψης / ο
θεατής έρχεται πολύ κοντά στο
αντικείμενο σαν να μπορεί να
το αγγίξει-προσωπική επαφή.
Πλάγια γωνία λήψης που
δημιουργεί αποστασιοποίηση.
Αν και δεν αποτελεί μέρος του
κόσμου του χρήστη τον
εμπλέκει στη διαδικασία.
Επίπεδο οπτικής επαφής οπότε
σχέση ισότητας χρήστη και
προϊόντος.

Απουσία
αναπαράστασης
προϊόντος.
Αναπαράσταση
χρωματικών
επιλογών που
συσχετίζονται
διασημειωτικά με το
προϊόν μέσω του
γλωσσικού καναλιού

Κοντινή απόσταση λήψης / ο
θεατής έρχεται πολύ κοντά στο
αντικείμενο και αισθάνεται σαν
να βρίσκεται εκεί. Πλάγια γωνία.
Σχετικά ψηλή γωνία που ενισχύει
την αληθοφάνεια σαν να είναι ο
θεατής εκεί και να βλέπει το
τοπίο.

Κοντινή λήψη που
δημιουργεί μία
αίσθηση οικειότητας.
Η ψηλή γωνία λήψης
δίνει μία αίσθηση
ανωτερότητας στον
χρήστη

Το προϊόν τοποθετείται κάτω
και αριστερά οπότε
παρουσιάζεται ως κάτι
πραγματικό και δεδομένο ενώ
έμφαση δίνεται στο παίξιμο των
χορδών λόγω μεγέθους και
προοπτικής- η απουσία
πλαισίου τονίζει την άμεση
εξάρτηση των δύο (προϊόντος
και μουσικού οργάνου) - η
παρουσία πλαισίου στο
γλωσσικό κομμάτι το
διαχωρίζει και προκαλεί τον
θεατή να το διαβάσει.

Το προϊόν τοποθετείται κάτω και
αριστερά οπότε παρουσιάζεται ως
κάτι πραγματικό και δεδομένο
ενώ έμφαση δίνεται στο εξωτικό
τοπίο λόγω μεγέθους και
προοπτικής- η απουσία πλαισίου
στα δύο τρίτα του προϊόντος
τονίζει την άμεση εξάρτηση των
δύο (προϊόντος και εξωτικού
τοπίου) - η παρουσία πλαισίου
στο γλωσσικό κομμάτι το
διαχωρίζει και προκαλεί τον
θεατή να το διαβάσει.

Απουσία πλαισίου
μεταξύ του κεντρικού
γλωσσικού
μηνύματος και της
εικονικής
αναπαράστασηςγίνεται σαφής ο
συσχετισμός μεταξύ
του προϊόντος και
των χρωμάτων.
Έμφαση στις
χρωματικές επιλογές
αλλά και στο
γλωσσικό μήνυμα
λόγω μεγέθους και
τοποθέτησης
μπροστά – το προϊόν
δεν απεικονίζεται

γ) Σύνθεση

Πίνακας 6.9.β
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Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Σκούρο φόντο- καθαρότητα
χρωμάτων κιθάρας-έμφαση
στην κιθάρα μέσω χρωματικής
αντίθεσης – αληθοφάνεια
κιθάρας

Γαλλική εκδοχή
Μεγάλος βαθμός αληθοφάνειας.
Χρωματική αρμονία μεταξύ του
προϊόντος και του τοπίου

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Δημιουργείται στενή επαφή
μεταξύ του απεικονιζόμενου
αντικειμένου και του χρήστηκαθαρότητα χρώματος κιθάρας

Το μπλε ηρεμεί τον χρήστη και
του μεταδίδει μία αίσθηση
ασφάλειας

γ) Κειμενική
λειτουργία

Δεν υπάρχει μεγάλη συνοχή- τα
χρώματα του προϊόντος έχουν
συνοχή με το χρωματικό
πλαίσιο των γλωσσικών
στοιχείων

Χρωματική επανάληψη μεταξύ
προϊόντος και εξέδρας, καθώς και
χρωματικός συντονισμός - έντονα
χρώματα- ίδιος βαθμός
φωτεινότητας

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή
Μεγάλος βαθμός
αληθοφάνειας. Η
ποικιλία των
χρωμάτων
αντιπροσωπεύει τη
δυνατότητα επιλογής
Ζωντανά χρώματα
που τραβούν την
προσοχή,
δημιουργούν θετική
διάθεση και καλούν
τον δέκτη σε μία
ευχάριστη εμπειρία
Χρωματική ποικιλία
και δυσαρμονία που
εκφράζει τις
δυνατότητες επιλογής

Πίνακας 6.9.γ

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

Το προϊόν μας μπορεί να σας
εξασφαλίσει προνομιούχο θέση
σε σημαντικές συναυλίες

i) Καταναλώνοντας το προϊόν
μας θα έχετε ευνοϊκή
μεταχείριση σε διάφορες
κοινωνικές περιστάσεις
ii) Καταναλώνοντας το προϊόν
μας θα βελτιώσετε τη ζωή σας
και θα ανεβάσετε το βιοτικό σας
επίπεδο
iii) Καταναλώνοντας το προϊόν
μας τα όνειρά σας θα γίνουν
πραγματικότητα

Το προϊόν μας μπορεί να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας,
όπως το να κάνετε διακοπές σε
ένα εξωτικό μέρος

i) Καταναλώνοντας το προϊόν μας
θα έχετε τη δυνατότητα να
απολαύσετε τη χλιδή και την
πολυτέλεια
ii)Καταναλώνοντας το προϊόν μας
θα βελτιώσετε τη ζωή σας και θα
ανεβάσετε το βιοτικό σας επίπεδο
iii) Καταναλώνοντας το προϊόν
μας τα όνειρά σας θα γίνουν
πραγματικότητα

Ελληνική εκδοχή
Η εταιρεία μας σας
δίνει τη δυνατότητα
επιλογών
i) Η ποικιλία των
προϊόντων μας θα
ικανοποιήσει τις
ανάγκες σας
ii) Kαταναλώνοντας
τα προϊόντα μας εσείς
οι ίδιοι θα έχετε τη
δυνατότητα να
επιλέξετε αυτό που
σας ταιριάζει
iii) H επιλογή της
καταλληλότερης
κάρτας θα σας
διασκεδάσει
iv) Καταναλώνοντας
τα προϊόντας μας θα
κάνετε τη ζωή σας
πιο ευχάριστη και
περιπετειώδη

Πίνακας 6.9.δ
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Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

+

+

+

+
+

+
++
+

+
+

Πίνακας 6.9.ε
Στο εν λόγω παράδειγμα, και στις τρεις οπτικογλωσσικές εκδοχές, η συμβολή της
γλωσσικής έκφρασης στην ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος είναι τόσο έντονη
που, θα λέγαμε ότι, το εικονικό μήνυμα φαίνεται να συμπληρώνει το γλωσσικό,
παρέχοντας ένα οπτικό πλαίσιο παρουσίασης της γλωσσικής μεταφοράς.

Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, οι οπτικογλωσσικές μεταφορές που επιλέγονται ως μέσο
προτροπής του κοινού διαφοροποιούνται πλήρως από τη μία εκδοχή στην άλλη,
γεγονός που οδηγεί στην ανάκληση εντελώς διαφορετικών εννοιολογικών μεταφορών
και αντίστοιχων ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων (βλ. πίνακα 6.9.α. και 6.9.δ.).
Στην αγγλική οπτικογλωσσική εκδοχή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προνόμια
που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν στον εν δυνάμει καταναλωτή όσον αφορά στην
παρακολούθηση μουσικών συναυλιών, κάτι που καθίσταται σαφές μέσω της
μεταφορικής έκφρασης (Get close enough to see the chord change) (Ελάτε/Έλα
αρκετά κοντά ώστε να δείτε/δεις τη χορδή να αλλάζει) και της γλωσσικής επεξήγησης
που τη συνοδεύει (Cardmembers can get some of the best seats, for some of the UK’s
hottest gigs. Introducing American Express Preferred Seating) (Τα μέλη της κάρτας
μπορούν να αποκτήσουν κάποιες από τις καλύτερες θέσεις, για ορισμένες από τις πιο
hot συναυλίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εισάγοντας τις Προτιμούμενες Θέσεις της
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American Express). Το γεγονός ότι επιλέγεται η χρήση της προστακτικής έγκλισης
(Get) (Ελάτε/Έλα) οδηγεί σε άμεση εμπλοκή του αποδέκτη, ο οποίος έρχεται σε μία
σχέση αλληλεπίδρασης με τον συντάκτη και αποκτά ιδιαίτερη οικειότητα με τον ίδιο
και με το προϊόν.
Η αίσθηση οικειότητας ενισχύεται και μέσω των εικονικών στοιχείων, καθώς
με την επιλογή κοντινής απόστασης λήψης και οριζόντιας γωνίας ο θεατής έρχεται
πολύ κοντά στο απεικονιζόμενο αντικείμενο και αποκτά την ψευδαίσθηση ότι μπορεί
να έχει προσωπική επαφή μαζί του και να το αγγίξει.
Επίσης, σε χρωματικό επίπεδο, η αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ του
σκούρου φόντου και της καθαρότητας των χρωμάτων της κιθάρας της δίνει έμφαση
και παράλληλα ενισχύει την αληθοφάνειά της, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στενή
επαφή μεταξύ του απεικονιζόμενου αντικειμένου και του χρήστη. Αν και η επιλογή
πλάγιας γωνίας λήψης δημιουργεί μία αποστασιοποίηση του χρήστη, η τελική
δήλωση που προκύπτει από το συνδυασμό όλων των οπτικών στοιχείων είναι ότι, αν
και το προϊόν δεν αποτελεί μέρος του κόσμου του χρήστη, είναι προσβάσιμο και
μπορεί ο ίδιος να το αποκτήσει.
Επιπροσθέτως, η συμβολή των εικονικών στοιχείων στην προτρεπτική
λειτουργία του μεταφορικού σχήματος διαφαίνεται και από την τοποθέτηση του ίδιου
του προϊόντος σε σχέση με το μουσικό όργανο με το οποίο συσχετίζεται. Έτσι, ενώ η
πιστωτική κάρτα τοποθετείται κάτω και αριστερά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
ως κάτι πραγματικό και δεδομένο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο παίξιμο των χορδών
της κιθάρας μέσω της κεντρικής της θέσης, του μεγάλου μεγέθους και της οριζόντιας
γωνίας. Η απουσία πλαισίου μεταξύ των δύο τονίζει την ταύτισή τους και επηρεάζει
τον αποδέκτη συναισθηματικά δημιουργώντας γύρω του μία υπερπραγματική
διάσταση, στην οποία το προϊόν είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες του τις μουσικές
επιθυμίες. Το γεγονός ότι η γλωσσική έκφραση απεικονίζεται μέσα σε πλαίσιο οδηγεί
στον διαχωρισμό της από τα υπόλοιπα εικονικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να προκαλεί
τον θεατή να τη διαβάσει. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται παράλληλη πρόσληψη
του γλωσσικού και οπτικού σημειωτικού συστήματος και το συνολικό μεταφορικό
νόημα διαμορφώνεται βάσει και των δύο.
Εξετάζοντας τη γαλλική οπτικογλωσσική εκδοχή διαπιστώνουμε ότι ο βαθμός
προτροπής που προκύπτει από τη δημιουργία αλληλεπίδρασης και μετάδοσης
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συναισθημάτων διατηρείται σε ίδια επίπεδα, ενώ παράλληλα αυξάνεται η αίσθηση
της υπερπραγματικότητας και προστίθεται μία πινελιά θετικής αξιολογικής κρίσης. Οι
συγκεκριμένες επιλογές είναι απόλυτα δικαιολογημένες, εάν λάβουμε υπόψη τον
μεγαλύτερο βαθμό θηλυπρέπειας και αποφυγής αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τον
συγκεκριμένο πολιτισμό σε σχέση με τον αγγλικό (Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4.).
Πιο συγκεκριμένα, και εδώ εντοπίζονται στοιχεία γλωσσικής προτροπής και
δημιουργίας αλληλεπίδρασης μέσω της χρήσης της προστακτικής έγκλισης και του
δεύτερου πληθυντικού προσώπου (Une carte à la hauteur de vos exigences. Profitez
chaque jour des privilèges, du confort et des attentions personalisées d' une carte de
prestige, à la hauteur de vos exigences) (Μία κάρτα στο ύψος των απαιτήσεών σας.
Εκμεταλλευθείτε κάθε ημέρα προνόμια, άνεση και προσωπική φροντίδα από μία
κάρτα κύρους, στο ύψος των απαιτήσεών σας), ενώ παράλληλα η έκφραση …d' une
carte de prestige, à la hauteur de vos exigencies (…από μία κάρτα κύρους, στο ύψος
των απαιτήσεών σας) προσδίδει έμμεσα μία θετική αξιολόγηση για το προϊόν, το
οποίο παρουσιάζεται ως ανώτερο και ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε
απαίτηση του χρήστη.
Επιπροσθέτως, μέσω της έκφρασης Profitez chaque jour des privilèges, du
confort et des attentions personalisées…( Εκμεταλλευθείτε κάθε ημέρα προνόμια,
άνεση και προσωπική φροντίδα…) ο χρήστης αποκτά την ψευδαίσθηση ότι
αποκτώντας το συγκεκριμένο προϊόν θα μεταφερθεί σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια
και άνεση, όπου κάθε επιθυμία του μπορεί να πραγματοποιηθεί, γεγονός που του
μεταδίδει ευχάριστα συναισθήματα και τον προδιαθέτει θετικά για το προϊόν.
Ο βαθμός προτροπής και πειστικής ισχύος της γλωσσικής μεταφοράς
αυξάνεται με την ενσωμάτωσή της σε ένα οπτικό πλαίσιο, όπου το προϊόν
συσχετίζεται με ένα εξωτικό μέρος. Η έκφραση à la hauteur de vos exigencies (στο
ύψος των απαιτήσεών σας) απεικονίζεται οπτικά ως ένας παραδεισένιος προορισμός,
στον οποίο ο θεατής έρχεται πολύ κοντά και αποκτά την αίσθηση ότι βρίσκεται εκεί,
λόγω της κοντινής απόστασης λήψης και της σχετικά ψηλής γωνίας. Αυτή η επιλογή
ενισχύει την αληθοφάνεια της εικόνας, καθώς δημιουργείται η αίσθηση ότι ο θεατής
βλέπει το τοπίο από το δικό του ύψος. Επίσης, μέσω της χρωματικής επιλογής του
φωτεινού μπλε ο χρήστης επηρεάζεται συναισθηματικά, καθώς αποκτά μία αίσθηση
ηρεμίας και χαλάρωσης, η οποία επιφέρει ασφάλεια και σιγουριά για το προϊόν.
418
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
Αν και η οπτικογλωσσική μεταφορά που επιλέγεται για τη γαλλική εκδοχή θα
μπορούσε να επιτύχει αρκετά μεγάλο βαθμό συνάφειας με το ελληνικό κοινό,
βλέπουμε ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής επιλέγει να την αντικαταστήσει.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα από τη συνέργια του οπτικού και
γλωσσικού μηνύματος προκύπτει μία εννοιολογική μεταφορά (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) βάσει της οποίας δεν προβάλλονται τα θετικά
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου προϊόντος, όπως συμβαίνει στην αγγλική και τη
γαλλική εκδοχή, αλλά δίνεται έμφαση στη δυνατότητα επιλογής που αποκτά ο εν
δυνάμει καταναλωτής απευθυνόμενος στη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεδομένης της
αποφυγής προώθησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος, παρατηρούμε ότι, όσον αφορά
την εικονική αναπαράσταση, δεν περιλαμβάνεται κανένα προϊόν της εταιρείας, παρά
μόνο πλήθος χρωματικών επιλογών που συσχετίζονται διασημειωτικά με το προϊόν
μέσω της συμβολής του γλωσσικού καναλιού (Choose the card you need. Compare
your options to find the card that’s right for you) (Επιλέξτε την κάρτα που χρειάζεστε.
Συγκρίνετε τις επιλογές σας για να βρείτε την κάρτα που είναι σωστή για εσάς). Έτσι, οι
χρωματικές επιλογές, θα λέγαμε ότι, αποκτούν σημασία μέσω του γλωσσικού
καναλιού και ταυτίζονται με τις ανάγκες των χρηστών.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το γλωσσικό μήνυμα που
διατυπώνεται στην αγγλική γλώσσα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από το σύνολο
του ελληνικού κοινού, γεγονός που δυσχεραίνει την ερμηνεία του μεταφορικού
νοήματος και περιορίζει την προτρεπτική του λειτουργία. Παραταύτα, ακόμη και
στην περίπτωση που ο χρήστης αντιλαμβάνεται μόνο την οπτική πληροφορία, η
επιλογή κοντινής και ψηλής γωνίας λήψης δημιουργεί μία αίσθηση οικειότητας
(προτρεπτική τεχνική της αλληλεπίδρασης) και παράλληλα ανωτερότητας του χρήστη
σε σχέση με το προϊόν, γεγονός που συνάδει με την δυνατότητα που έχει ο ίδιος για
επιλογή. Επίσης, μέσω της χρήσης ζωντανών και φωτεινών χρωμάτων προσελκύεται
η προσοχή του δέκτη, δημιουργείται θετική διάθεση (προτρεπτική τεχνική μετάδοσης
συναισθημάτων), ενώ παράλληλα ερεθίζεται η περιέργειά του και ο ίδιος
προσκαλείται σε μία ευχάριστη εμπειρία (προτρεπτική τεχνική δημιουργίας
υπερπραγματικότητας).
Αναζητώντας τα κίνητρα επιλογής της συγκεκριμένης οπτικογλωσσικής
μεταφοράς για το ελληνικό κοινό θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, βάσει του
419
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
πολιτισμικού χαρακτηριστικού των ελλήνων για αποφυγή αβεβαιότητας (Hofstede,
1991) (βλ. κεφ. 3.4.), η δυνατότητα επιλογής ενδεχομένως να δίνει στον έλληνα
χρήστη μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς, καθώς καλείται ο ίδιος να
επιλέξει το προϊόν που καλύπτει τις δικές του ανάγκες. Ικανοποιείται έτσι, η επιθυμία
του Έλληνα για προσωπικές επιλογές που δεν είναι κατευθυνόμενες. Επίσης, δεν
μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η προωθητική στρατηγική της εταιρείας
πολλές φορές επιβάλλει αλλαγές που, ενδεχομένως, να μην επιφέρουν το βέλτιστο
δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά στην προτρεπτική λειτουργία του δικτυακού τόπου.
Έτσι, εάν η εταιρεία επιθυμούσε να προωθήσει το σύνολο των προϊόντων της στο
ελληνικό κοινό, η συγκεκριμένη οπτικογλωσσική μεταφορά αποτελεί μία
ικανοποιητική προσαρμοστική λύση.
Αναφορικά με την επιλογή διατύπωσης του γλωσσικού μηνύματος στην
αγγλική, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι κάτι τέτοιο μειώνει την πειστική
λειτουργία του μεταφορικού σχήματος και περιορίζει το βαθμό προτροπής του προς
το ελληνικό κοινό. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή
είναι πολύ συχνά απόλυτα συνειδητή καθώς η μη κατανοητή γλωσσική διατύπωση
στην αγγλική λειτουργεί εικονικά, με σκοπό τη δημιουργία της αίσθησης του
διεθνισμού και της παγκόσμιας εμβέλειας της εταιρείας. Ειδικά στο συγκεκριμένο
παράδειγμα θα λέγαμε ότι η χρήση της αγγλικής συμβολίζει την αμερικανική
προέλευση της εταιρείας, κάτι που συμβάλλει στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων
για την εταιρεία από την μεριά του έλληνα χρήστη.

6.6.2.3 Διαφοροποίηση του σημειωτικού συστήματος που φέρει το
μεταφορικό νόημα
Στην κατηγορία της προσαρμοστικής τεχνικής της διαφοροποίησης της εννοιολογικής
μεταφοράς εντάσσονται και οι περιπτώσεις όπου η διαφοροποίηση εντοπίζεται στην
κατηγορία του σημειωτικού συστήματος που εμπλέκεται στη διαμόρφωση του
μεταφορικού νοήματος. Η αλλαγή αυτή συνήθως συνίσταται σε μονοσημειωτική
απόδοση του μεταφορικού νοήματος που προκύπτει από δύο σημειωτικά συστήματα.
Συχνά, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής, προκειμένου να αποδώσει την
οπτικογλωσσική μεταφορά προς το ελληνικό επιχώριο, επιλέγει τη διατήρηση ενός εκ
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των δύο σημειωτικών καναλιών, του οπτικού ή του γλωσσικού, που εντοπίζονται στο
συγκεκριμένο μεταφορικό σχήμα.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί η οπτικογλωσσική μεταφορά που εντοπίζεται
στην αγγλική εκδοχή του δικτυακού τόπου αποδίδεται στην ελληνική μόνο με
γλωσσικά μέσα.
21.
www.bosch.com
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Eννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

Αγγλική εκδοχή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Bringing green innovations closer to
home
(Φέρνοντας τις πράσινες καινοτομίες
πιο κοντά στο σπίτι)

Πίνακας 6.10.α

Ελληνική εκδοχή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ευθύνη για το περιβάλλον και το
κλίμα σημαίνει
…επένδυση 1,75 δις ευρώ – το 45
τοις εκατό περίπου από τις δαπάνες
Έρευνας και Ανάπτυξής μας- σε
προϊόντα που συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος και
στην εξοικονόμηση πόρων.

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Οικολογικό σπίτι

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μακρινή λήψη που δημιουργεί
αποστασιοποίηση – χαμηλή γωνία
που δίνει ανωτερότητα στα
απεικονιζόμενα αντικείμενα

γ) Σύνθεση

Η εικόνα είναι τοποθετημένη πάνω
και δεξιά γεγονός που προσδίδει
χαρακτηριστικά του καινούριου και
του ιδανικού – ενσωμάτωση
γλωσσικών στοιχείων στην εικόνα

Ελληνική εκδοχή
-

Πίνακας 6.10.β

α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία

γ) Κειμενική
λειτουργία

Πίνακας 6.10.γ.

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
Ελληνική εκδοχή
Έντονα και ζωντανά χρώματα της
φύσης
Το μπλε ηρεμεί, το πράσινο είναι
καταπραϋντικό και δημιουργεί
συσχετισμούς με την έννοια της
οικολογίας
Χρωματική αρμονία – ακόμη και το
χρώμα της γραμματοσειράς ανακαλεί
το λευκό από τα σύννεφα του
ουρανού – το γλωσσικό στοιχείο
εναρμονίζεται στην εικόνα
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Αγγλική εκδοχή
Ισχυρά
υπονοήματα

Αδύναμα
υπονοήματα

Η εταιρεία μας φέρνει κοντά στο
σπίτι σας την οικολογική της
καινοτομία
i)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
το σπίτι σας θα γίνει οικολογικό
ii)Kαταναλώνοντας τα προϊόντα μας
υιοθετείτε έναν πιο οικολογικό τρόπο
ζωής
iii)Kαταναλώνοντας τα προϊόντα μας
προστατεύετε το περιβάλλον

Ελληνική εκδοχή
Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη και
επενδύει στο περιβάλλον

ii)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
προστατεύετε το περιβάλλον

Πίνακας 6.10.δ

Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότ
ητα
Αξιολόγηση

Πίνακας 6.10.ε

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

++

+

+
+

++

Η επιλογή διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς μεταξύ των δύο εκδοχών
του δικτυακού τόπου επιφέρει πλήρη διαφοροποίηση των οπτικογλωσσικών
πραγματώσεών της σε τέτοιο βαθμό, που για την ελληνική εκδοχή θεωρείται επαρκής
η μονοσημειωτική απόδοσή της μέσω του γλωσσικού καναλιού.

Ωστόσο, η παράλειψη του εικονικού σημειωτικού συστήματος φαίνεται να επηρεάζει
τη γλωσσική απόδοση, καθώς γίνεται αντιληπτή μία προσπάθεια αναπλήρωσης του
οπτικού κενού μέσω της αύξησης των γλωσσικών στοιχείων.
Εξετάζοντας τις εννοιολογικές μεταφορές που ανακαλούνται στον χρήστη (Η
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EN) και Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (EL)) διαπιστώνουμε ότι η διατήρηση των οπτικών
στοιχείων της αγγλικής εκδοχής δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει το μεταφορικό
νόημα

της

ελληνικής

γλωσσικής

έκφρασης,

γι’αυτό

και

δικαιολογημένα

παραλείπεται. Ωστόσο, η έννοια της οικολογικής ευθύνης της εταιρείας θα μπορούσε
να αποτυπωθεί και οπτικά μέσω της επιλογής ανάλογων εικονικών στοιχείων,
προκειμένου να ενισχυθεί η προτρεπτική λειτουργία της γλωσσικής έκφρασης,
καθώς, όπως έχουμε προαναφέρει, τα γλωσσικά στοιχεία δεν θα μπορούσαν να έχουν
μόνα τους την ίδια πειστική δύναμη με αυτήν που τα διακρίνει όταν συνοδεύονται
από εικονικά (Yuen 2004: 167). Κάτι τέτοιο γίνεται εμφανές από τη μείωση του
βαθμού προτροπής που επιτυγχάνεται στην ελληνική εκδοχή, κυρίως σε επίπεδο
μετάδοσης συναισθημάτων και δημιουργίας μιας υπερπραγματικής διάστασης.
Στην αγγλική εκδοχή η οικολογική καινοτομία φαίνεται να πλησιάζει τον
χρήστη τόσο πολύ που φτάνει στο ίδιο του το σπίτι, κάτι που απεικονίζεται μέσω της
αναπαράστασης ενός οικολογικού σπιτιού, το οποίο μεγαλοποιείται στα μάτια του
θεατή με την επιλογή χαμηλής γωνίας λήψης. Επίσης, μέσω της τοποθέτησης της
εικόνας επάνω και δεξιά, προσδίδονται στα απεικονιζόμενα αντικείμενα τα
χαρακτηριστικά του καινούριου και του ιδανικού, με αποτέλεσμα ο χρήστης να
προδιατίθεται θετικά προς το προϊόν και να αποκτά την εντύπωση ότι μέσω της
κατανάλωσης των προωθούμενων προϊόντων εισάγεται σε μία εναλλακτική
πραγματικότητα, όπου κυριαρχεί η οικολογία και τα πάντα λειτουργούν με τάξη,
γεγονός που μπορεί να του επιφέρει συναισθηματική ευφορία.
Η πρόκληση ευχάριστων συναισθημάτων ενισχύεται περαιτέρω, μέσω των
επιλογών σε χρωματικό επίπεδο, καθώς η χρωματική εναλλαγή μεταξύ του μπλε και
του πράσινου καταπραϋνει και ηρεμεί τον αποδέκτη, δημιουργώντας παράλληλα
συσχετισμούς με την έννοια της οικολογικής συνείδησης.
Η ενσωμάτωση των γλωσσικών στοιχείων στην εικόνα δημιουργεί μία
ταύτιση μεταξύ των δύο και ενισχύει την αλληλεπίδρασή τους στη δημιουργία του
μεταφορικού νοήματος, το οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό
υπονόησης, καθώς μπορεί να οδηγήσει τον άγγλο χρήστη σε πλήθος αδύναμων
υπονοημάτων (βλ.πίνακα 6.10.δ.).
Ωστόσο, στην ελληνική γλωσσική εκδοχή το μεταφορικό νόημα περιορίζεται
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μέσω της γλωσσικής πραγμάτωσής του και μειώνεται η προτρεπτική του λειτουργία,
καθώς η γλωσσική έκφραση που επιλέγεται εστιάζεται κυρίως στην προώθηση της
εικόνας της εταιρείας ως οικολογικά υπεύθυνης, παραθέτοντας ποσοστιαία στοιχεία
αναφορικά με τις επενδύσεις της στον συγκεκριμένο τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, ο
βαθμός μετάδοσης συναισθημάτων προς τον χρήστη μειώνεται σημαντικά, ενώ
χάνεται πλήρως η δημιουργία αίσθησης υπερπραγματικότητας. Αύξηση φαίνεται να
εντοπίζεται μόνο στο βαθμό αξιολογικής κρίσης που εκφράζεται, κάτι που συνάδει με
την πολιτισμική φυσιογνωμία των ελλήνων, οι οποίοι αποζητούν την παράθεση
δηλώσεων ως αντικειμενικών ισχυρισμών, προκειμένου να αισθανθούν μεγαλύτερη
σιγουριά και ασφάλεια για το προϊόν. Παραταύτα, η παράλειψη του εικονικού
σημειωτικού συστήματος στην ελληνική εκδοχή φαίνεται να επιφέρει συνολικά
μείωση του βαθμού συνάφειας του μεταφορικού σχήματος προς το ελληνικό κοινό,
καθώς μειώνεται κατά πολύ ο βαθμός υπονόησής του και κατά συνέπεια, και η
πειστική του ισχύς.
Στην κατηγορία της προσαρμοστικής τεχνικής της μονοσημειωτικής απόδοσης
του μεταφορικού νοήματος που προκύπτει από δύο σημειωτικά συστήματα σε άλλες
γλωσσικές εκδοχές εντοπίζονται και περιπτώσεις διατήρησης μόνο του οπτικού
καναλιού επικοινωνίας, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:
22.
www.michelin.com
FR
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ΕL

Eννοιολογικές
μεταφορές
Μεταφορικές
εκφράσεις

Γαλλική εκδοχή
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
PNEUS VERTS MICHELIN
CONTRIBUEZ AUX ECONOMIES DE
CARBURANT
(Πράσινα ελαστικά Michelin
Συνεισφέρετε στην εξοικονόμηση
καυσίμων)

Ελληνική εκδοχή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

-

Πίνακας 6.11.α.
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Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Γαλλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία

γ) Σύνθεση

Ελληνική εκδοχή

Η μασκότ της εταιρείας (το ανθρωπάκι της Michelin) φυτεύει δέντρα σε όλο τον
πλανήτη
Βλέμμα με χαμόγελο προς τον χρήστη
με αποτέλεσμα να τον εμπλέκει,
οριζόντια γωνία που ενισχύει την
εμπλοκή και μεσαία λήψη

Βλέμμα με χαμόγελο προς τον χρήστη με
αποτέλεσμα να τον εμπλέκει, οριζόντια
γωνία που ενισχύει την εμπλοκή και
πολύ κοντινή λήψη ίσως λόγω
έλλειψης των γλωσσικών στοιχείων

Το ανθρωπάκι στο κέντρο της εικόνας
(πυρήνας της πληροφορίας) και η όλη
εικόνα στο κέντρο της σελίδας –
απουσία πλαισίου μεταξύ γλωσσικών
και εικονικών στοιχείων

Το ανθρωπάκι καταλαμβάνει το σύνολο
της εικόνας αλλά η εικόνα τοποθετείται
κάτω και αριστερά στη σελίδα
(θεωρείται κάτι πραγματικό και
δεδομένο)

Πίνακας 6.11.β.

Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος
Γαλλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία
γ) Κειμενική
λειτουργία

Ελληνική εκδοχή
Πράσινο - οικολογία

Δημιουργείται συσχετισμός με τον
οικολογικό χαρακτήρα των προϊόντων

Δημιουργείται συσχετισμός με τον
οικολογικό χαρακτήρα της εταιρείας

Χρωματικός συντονισμός και αρμονία

Πίνακας 6.11.γ.
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Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

Ισχυρά
υπονοήματα

Τα ελαστικά μας σέβονται το
περιβάλλον και εσείς μπορείτε να
συνεισφέρεται στη μείωση του
διοξειδίου του άνθρακα

Η εταιρεία μας υποστηρίζει την
οικολογία

Αδύναμα
υπονοήματα

i)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
συνεισφέρετε στην μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
ii)Καταναλώνοντας τα προϊόντα μας
προστατεύετε το περιβάλλον

i)Η εταιρεία και τα προϊόντα μας
σέβονται το περιβάλλον

Πίνακας 6.11.δ.

Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Γαλλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

++

+

++

+

++

+

Πίνακας 6.11.ε
Στο εν λόγω παράδειγμα, αν και αναπαράγεται η γαλλική οπτική μεταφορά μέσω της
οποίας η προωθούμενη εταιρεία προσωποποιείται και επιδίδεται σε δενδροφύτευση
σε όλο τον πλανήτη, διαπιστώνουμε ότι στην ελληνική εκδοχή παραλείπονται τα
γλωσσικά στοιχεία που την συνοδεύουν και την περικειμενοποιούν (PNEUS VERTS
MICHELIN. CONTRIBUEZ AUX ECONOMIES DE CARBURANT) (Πράσινα
ελαστικά Michelin. Συνεισφέρετε στην εξοικονόμηση καυσίμων).
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Αυτή η επιλογή έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των πιθανών ερμηνειών της
οπτικής μεταφοράς από τον έλληνα χρήστη, όπως επίσης τη μείωση της προτρεπτικής
της λειτουργίας, καθώς μέσω της κατάργησης της λειτουργίας της αγκύρωσης που
επιτελείται από τη γλώσσα χάνεται ο έλεγχος του συντάκτη προς το εξαγόμενο
μήνυμα και περιορίζεται η πιθανότητα επίτευξης συναφούς αποτελέσματος.
Εξετάζοντας τη γλωσσική έκφραση που εντάσσεται στο οπτικό περικείμενο
της δενδροφύτευσης από την ίδια την εταιρεία, διαπιστώνουμε ότι μέσω αυτής
προσδίδεται στη γαλλική εκδοχή ένας βαθμός αξιολόγησης του προϊόντος, το οποίο
χαρακτηρίζεται ως πράσινο (pneus verts Michelin) (πράσινα ελαστικά Michelin) και
επομένως, οικολογικό. Επίσης, μέσω της άμεσης προτροπής του χρήστη για
συνεισφορά σε εξοικονόμηση καυσίμων (CONTRIBUEZ AUX ECONOMIES DE
CARBURANT) (Συνεισφέρετε στην εξοικονόμηση καυσίμων), όχι μόνο δημιουργείται
αλληλεπίδραση και οικειότητα με τον συντάκτη, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζεται ο
ίδιος συναισθηματικά, καθώς αποκτά ένα αίσθημα ευθύνης για την προστασία του
πλανήτη.
Στην ελληνική εκδοχή, αντίθετα, λόγω της παράλειψης των γλωσσικών
στοιχείων, οι ανωτέρω προτρεπτικές τεχνικές μειώνονται σε σημαντικό βαθμό και
ενδεχομένως να απαλείφονται πλήρως, ανάλογα με την ερμηνεία του κάθε χρήστη,
βάσει της προϋπάρχουσας γνώσης του. Κατά συνέπεια, η συγκεκριμένη
προσαρμοστική τεχνική, ακόμη και εάν είναι επιβεβλημένη λόγω χρονικού
περιορισμού ή περιορισμένων οικονομικών πόρων, δεν φαίνεται να εξυπηρετεί
ικανοποιητικά τον σκοπό της επιχώριας προσαρμογής του δικτυακού τόπου.
Σε ελάχιστες περιπτώσεις διαφοροποίησης του σημειωτικού συστήματος που
φέρει το μεταφορικό νόημα εντοπίζεται και η αντίστροφη τεχνική από αυτήν που
εξετάσαμε παραπάνω, την οποία ονομάζουμε τεχνική της πολυσημειωτικής απόδοσης
του μεταφορικού νοήματος που προκύπτει από ένα σημειωτικό σύστημα. Ενδεικτικά
παραθέτουμε παρακάτω ένα σχετικό παράδειγμα, όπου ενώ στην αγγλική εκδοχή η
μεταφορικότητα προκύπτει κυρίως από τη γλωσσική έκφραση, στην ελληνική
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απόδοση το μεταφορικό νόημα αποτελεί συγκερασμό, τόσο του γλωσσικού, όσο και
του οπτικού μηνύματος.
23.
www.samsung.com
UK

ΕL
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Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

α)ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ

Eννοιολογικές
μεταφορές

Μεταφορικές
εκφράσεις

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
β)Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ
You said you didn’t want to be kept
waiting,
so we replied with speed
The Samsung CLP-610ND
(Είπατε ότι δεν θέλατε να περιμένετε,
Έτσι απαντήσαμε με ταχύτητα
Ο Samsung CLP-610ND)

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Νέα Samsung MP3 Players
Mpfreedom

Πίνακας 6.12.α.

Λειτουργίες εικονικού σημειωτικού συστήματος
Αγγλική εκδοχή
α) Λειτουργία
αναπαράστασης

Το προϊόν

β) Διαπροσωπική
λειτουργία

Μεσαία λήψη, ψηλή γωνία που
παρουσιάζει το προϊόν ως κατώτερο
του καταναλωτή (το προϊόν είναι στις
υπηρεσίες του καταναλωτή)

γ) Σύνθεση

Το προϊόν τοποθετείται στο κέντροΠλαίσιο που διαχωρίζει τα γλωσσικά
στοιχεία από τα εικονικά – έμφαση
στο προϊόν λόγω μεγέθους και
κεντρικής θέσης

Ελληνική εκδοχή
Υβριδική μεταφορά -Ένας ονειρικός
κόσμος
Μεσαία λήψη προϊόντος –χαμηλή και
ευθεία γωνία
Το προϊόν τοποθετείται κάτω και
αριστερά ως κάτι πραγματικό και
δεδομένο και στο επάνω μέρος
απεικονίζεται ο ιδανικός κόσμος που
προκύπτει από αυτό – απουσία πλαισίου
μεταξύ γλωσσικών και εικονικών
στοιχείων

Πίνακας 6.12.β.
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Λειτουργίες χρωματικού σημειωτικού συστήματος

α) Λειτουργία
αναπαράστασης
β) Διαπροσωπική
λειτουργία
γ) Κειμενική
λειτουργία

Αγγλική εκδοχή
Κυριαρχεί το πράσινο και το χρώμα
του προϊόντος
Το πράσινο καταπραϋνει και
ξεκουράζει το μάτι – ενισχύει την
ιδέα της απλοποίησης της ζωής μέσω
του προϊόντος

Ελληνική εκδοχή
Χρωματική ποικιλία (κυριαρχεί το
πράσινο και το τυρκουάζ)
Χαρούμενα χρώματα (ανοιχτό πράσινο
και τυρκουάζ) που δημιουργούν μία
θετική διάθεση και συνάδουν με την ιδέα
της ελευθερίας

Χρωματική αντίθεση που δίνει
έμφαση στο προϊόν και στα
γλωσσικά στοιχεία – εναρμόνιση του
γλωσσικού πλαισίου με το φόντο

Χρωματικός συντονισμός (χρώματα
στον ίδιο τόνο) – ενσωμάτωση του
γλωσσικού στοιχείου στην εικόνα
(υποστηρίζεται η έννοια της ελευθερίας)

Πίνακας 6.12.γ.

Αγγλική εκδοχή

Ισχυρά υπονοήματα

Αδύναμα υπονοήματα

α) Το προϊόν μας χαρακτηρίζεται από
ταχύτητα
β) Η εταιρεία μας ανταποκρίνεται
άμεσα στις ανάγκες των
καταναλωτών της
i) Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
εξοικονομήσετε χρόνο
ii)Καταναλώνοντας το προϊόν μας θα
βελτιώσετε τη δουλειά σας και θα
διευκολύνετε τη ζωή σας
iii) H εταιρεία μας νοιάζεται για τους
πελάτες της και φροντίζει γι’ αυτούς
iv) H εταιρεία μας είναι πάντα δίπλα
σας

Ελληνική εκδοχή

Το προϊόν μας είναι συνώνυμο με την
ελευθερία
i)Το προϊόν μας σας δίνει τη δυνατότητα
να παρακολουθήσετε πλήθος ταινιών και
να ακούσετε απεριόριστη μουσική
ii) Καταναλώνοντας το προϊόν μας ο
ελεύθερός σας χρόνος θα αποκτήσει
ενδιαφέρον/θα γίνει περιπετειώδης
iii)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα
μεταφερθείτε σε έναν ονειρικό κόσμο
iv)Kαταναλώνοντας το προϊόν μας θα
απελευθερωθείτε

Πίνακας 6.12.δ.
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Τεχνικές προτροπής
Αλληλεπίδραση/
οικειότητα
Μετάδοση
συναισθημάτων
Υπερπραγματικότητα
Αξιολόγηση

Αγγλική εκδοχή

Ελληνική εκδοχή

+

+

+

++
+
+

+

Πίνακας 6.12.ε.
Εξετάζοντας την οπτικογλωσσική μεταφορά που έχει επιλεγεί για την αγγλική εκδοχή
του δικτυακού τόπου διαπιστώνουμε ότι το μεταφορικό νόημα προκύπτει κυρίως από
τη γλωσσική έκφραση (You said you didn’t want to be kept waiting, so we replied
with speed. The Samsung CLP-610ND)(Είπατε ότι δεν θέλατε να περιμένετε, έτσι
απαντήσαμε με ταχύτητα. Ο Samsung CLP-610ND) η οποία παρουσιάζεται σε ένα
οπτικό περικείμενο που σε επίπεδο αναπαράστασης συνίσταται στο ίδιο το
προωθούμενο προϊόν και εξυπηρετεί κυρίως στην αναγνώριση του προϊόντος.

Αν και τα εικονικά χαρακτηριστικά υποστηρίζουν ως ένα βαθμό τη γλωσσική
μεταφορά, η μετάδοση του μεταφορικού νοήματος (α)ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ και β) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ), καθώς και η προτρεπτική του λειτουργία
επιτυγχάνονται κατ’ουσίαν με γλωσσικά μέσα.
Αρχικά, παρατηρούμε έντονο βαθμό δημιουργίας αλληλεπίδρασης μέσω της
χρήσης προσωπικών αντωνυμιών πρώτου και δευτέρου προσώπου (You said you
didn’t want to be kept waiting, so we replied with speed) )((Εσείς) Είπατε ότι δεν
θέλατε να περιμένετε, έτσι (εμείς) απαντήσαμε με ταχύτητα), οι οποίες συμβάλλουν
στην άμεση εμπλοκή του αποδέκτη και δημιουργούν μία αίσθηση οικειότητας με την
εταιρεία . Αυτή η αίσθηση εγγύτητας ενισχύεται από τη χρήση της μορφής πλαισίου
που συνήθως εντοπίζεται σε κόμικς, δίνοντας την εντύπωση ότι η λεκτική δήλωση
εκφωνείται τη στιγμή που την προσλαμβάνει ο χρήστης, με αποτέλεσμα το εκφώνημα
να αποκτά στοιχεία της προφορικότητας ενός προφορικού διαλόγου.
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Επίσης, η διατύπωση της γλωσσικής έκφρασης υπό τη μορφή αιτίας και
αποτελέσματος (…so we replied with speed) (…έτσι απαντήσαμε με ταχύτητα) δίνει
έμφαση στο γεγονός ότι η εταιρεία νοιάζεται για τους πελάτες της και μεριμνά για τις
ανάγκες τους, με αποτέλεσμα να προσεγγίζεται ο χρήστης συναισθηματικά και να
προκαλούνται ευχάριστα συναισθήματα.
Τέλος, μέσω της αμφίσημης έκφρασης … with speed (…με ταχύτητα)
εκφράζεται θετική αξιολογική κρίση για το προϊόν, όπως επίσης για την εταιρεία,
καθώς δίνεται έμφαση, τόσο στην άμεση ανταπόκριση της εταιρείας προς τις ανάγκες
των πελατών της, όσο και στο ποιοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος που έχει να
κάνει με την ταχύτητα. Η τελευταία ερμηνεία υποστηρίζεται και οπτικά, βάσει της
χρωματικής επιλογής του πράσινου, το οποίο καταπραϋνει τον χρήστη και ενισχύει
την έννοια της απλοποίησης της ζωής, μέσω της κατανάλωσης του προωθούμενου
προϊόντος. Επίσης, μέσω της επιλογής υψηλής γωνίας λήψης, δημιουργείται μία
σχέση ισχύος μεταξύ του χρήστη και του προϊόντος, το οποίο φαίνεται να έχει
δημιουργηθεί, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καταναλωτή και
επομένως, να διευκολύνει τη ζωή του. Αν και τα οπτικά στοιχεία φαίνεται να
υποστηρίζουν τη μετάδοση του μεταφορικού νοήματος, αυτό θα μπορούσε να γίνει
κατανοητό και χωρίς τη συμβολή τους, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει και για την
ελληνική εκδοχή του δικτυακού τόπου.
Στην ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή η αλληλεξάρτηση μεταξύ του οπτικού
και του γλωσσικού μηνύματος είναι τέτοια, που κανένα από τα δύο δεν θα μπορούσε
να ερμηνευθεί επαρκώς μεμονωμένα.

Η γλωσσική μεταφορική έκφραση Mpfreedom (Mpελευθερία) είναι τόσο γενική και
επιδέχεται τόσων ερμηνειών, που θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον χρήστη να
οδηγηθεί σε γνωστικά αποτελέσματα συναφή με τις προθέσεις του συντάκτη. Μέσω
της χρήσης της υβριδικής μεταφοράς, η οποία αποτελείται από έναν ονειρικό κόσμο
γεμάτο ταινίες και μουσική, η έννοια της απελευθέρωσης μέσω του προϊόντος
(Mpfreedom) παίρνει μορφή και συμβάλλει στην καθοδήγηση του αποδέκτη προς την
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επιθυμητή ερμηνεία.
Η επιλογή μεσαίας απόστασης και ευθείας γωνίας λήψης δημιουργεί μία
αίσθηση οικειότητας του χρήστη με το προϊόν και τον κόσμο που το περιβάλλει, ο
οποίος μεγαλοποιείται και ωραιοποιείται βάσει της χαμηλής γωνίας και του βάθους
προοπτικής που επιλέγεται. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης κατακλύζεται από έναν
κόσμο φανταστικό, έξω από τη δική του πραγματικότητα, ο οποίος προκύπτει από το
ίδιο το προϊόν, το οποίο, μέσω της τοποθέτησής του κάτω και αριστερά,
παρουσιάζεται ως κάτι το πραγματικό και δεδομένο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να
αποκτήσει ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον, μέσω της επιλογής χαρούμενων χρωμάτων, όπως είναι το ανοιχτό
πράσινο και το τυρκουάζ, μεταδίδεται μία θετική διάθεση, η οποία συσχετίζεται με
την έννοια της ελευθερίας που εκφράζεται γλωσσικά. Ο χρωματικός συντονισμός
μεταξύ των τυπογραφικών στοιχείων της γλωσσικής έκφρασης και των εικονικών
συμβάλλει στην ενσωμάτωση των δύο σημειωτικών συστημάτων, τα οποία
συνεργούν για την αντιστοίχιση του προϊόντος με την έννοια της απελευθέρωσης.
Μέσα από το γενικότερο κλίμα που προκύπτει επιτυγχάνεται παράλληλα η έμμεση
θετική αξιολόγηση του προϊόντος, το οποίο ανάγεται σε μέσο απελευθέρωσης.
Βλέπουμε επομένως, ότι μέσω της επιλογής μίας οπτικογλωσσικής μεταφοράς
όπου τα δύο σημειωτικά κανάλια, το γλωσσικό και το οπτικό, συνεργούν και
αλληλοσυμπληρώνονται στην μετάδοση του μεταφορικού νοήματος, επιτυγχάνεται
ιδιαίτερα υψηλός βαθμός προτροπής, γεγονός που αιτιολογεί την επιλογή της
συγκεκριμένης προσαρμοστικής τεχνικής από τον ειδικό της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων.

6.6.3. Απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς
Η τεχνική της απαλοιφής της εννοιολογικής μεταφοράς σε οπτικογλωσσικό επίπεδο
αντιστοιχεί στην απόδοση, τόσο του γλωσσικού, όσο και του οπτικού μεταφορικού
νοήματος με μη μεταφορικό τρόπο.

24.
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Και στα τρία παραδείγματα απαλοιφής της οπτικογλωσσικής μεταφοράς που
παραθέτουμε, η απώλεια του μεταφορικού νοήματος, αν και δεν φαίνεται να
παρεμποδίζει την επικοινωνία με το κοινό, συντελεί στην μείωση της προτρεπτικής
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λειτουργίας του δικτυακού τόπου, καθώς μέσω του μεταφορικού σχήματος αυξάνεται
η πειστική ισχύς του συγκεκριμένου επικοινωνιακού μέσου.
Στo παράδειγμα 24, παρά το γεγονός ότι τα οπτικά στοιχεία δεν
διαφοροποιούνται, η μεταφορικότητα της γαλλικής εκδοχής προκύπτει κυρίως από τα
γλωσσικά στοιχεία (Désormais, le monde vous est ofert, avec Ovi Cartes) (Από εδώ
και πέρα, σας προσφέρεται ο κόσμος, με Xάρτες Ovi), τα οποία κατά το πέρασμα προς
την ελληνική εκδοχή αποδίδονται με μη μεταφορικό τρόπο, με αποτέλεσμα να
διαφοροποιείται πλήρως το τελικό μήνυμα που προσλαμβάνεται από τον χρήστη.

Έτσι, ενώ ο γάλλος χρήστης αποκτά την ψευδαίσθηση ότι, μέσω του προωθούμενου
προϊόντος, ανοίγεται μπροστά του ένας ονειρικός κόσμος, στην ελληνική εκδοχή
(Δωρεάν Πλοήγηση. Για πάντα. Με τους Xάρτες Ovi) επιλέγεται ένα κίνητρο που
βασίζεται στο λογικό επιχείρημα της εξοικονόμησης χρημάτων, με αποτέλεσμα να
μειώνεται η συναισθηματική απήχηση προς τον χρήστη. Ωστόσο, στο εν λόγω
παράδειγμα παρατηρείται σε γλωσσικό επίπεδο το ρητορικό σχήμα του χιασμού
(chiasme), όπου η ισοτοπία με την οποία ανοίγει το εκφώνημα στην μία γλωσσική
εκδοχή, μεταφέρεται στο κλείσιμο του εκφωνήματος στην άλλη γλώσσα. Η
συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται να καθορίζεται από πολιτισμικούς παράγοντες,
καθώς υποδηλώνεται ότι αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως του Έλληνες είναι ο
κώδικας του κόστους (ΔΩΡΕΑΝ) και όχι ο χρονικός κώδικας (Désormais) (Από εδώ
και πέρα), όπως συμβαίνει με τους Γάλλους.
Στα παραδείγματα 25 και 26 παρατηρούμε διαφοροποίηση, τόσο σε
γλωσσικ,ό όσο και σε οπτικό επίπεδο, η οποία επιφέρει απαλοιφή του μεταφορικού
νοήματος στην ελληνική απόδοση.
Στην πρώτη περίπτωση (παράδειγμα 25), η παρουσίαση του προωθούμενου
προϊόντος ως αντικειμένου που διαθέτει υπερικανότητες εκφράζει μία θετική
αξιολόγηση, γι’ αυτό και επηρεάζει τον χρήστη συναισθηματικά μέσα από την
πρόκληση του εντυπωσιασμού.
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Ωστόσο, στην ελληνική εκδοχή επιλέγεται μία πιο ρεαλιστική παρουσίαση του
προϊόντος, μέσω της οποίας χάνονται οι προτρεπτικές λειτουργίες που προκύπτουν
από το σχήμα της μεταφοράς.

Αντίστοιχα, στο τελευταίο παράδειγμα (παράδειγμα 26), η οπτικογλωσσική μεταφορά
που επιλέγεται για τη γαλλική εκδοχή οδηγεί στην ανάκληση της εννοιολογικής
μεταφοράς ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ, η οποία, μέσω των
συσχετισμών που προκαλεί στον χρήστη, επιφέρει ευχάριστα συναισθήματα και
υπόσχεται την εισαγωγή του σε έναν κόσμο ονειρικό και σπάνιο.

Ωστόσο, η προτρεπτική λειτουργία του δικτυακού τόπου, η οποία προκύπτει από τη
χρήση του μεταφορικού εννοιολογικού σχήματος, όπως παρουσιάζεται παραπάνω,
περιορίζεται σημαντικά, λόγω της απαλοιφής του στην ελληνική εκδοχή, όπου
παρουσιάζονται με απλό τρόπο οι υπηρεσίες της συγκεκριμένης εταιρείας.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση των
γλωσσικών μεταφορών, σε οπτικογλωσσικό επίπεδο, δεν εντοπίζονται περιπτώσεις
επιλογής της τεχνικής της προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς.
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6.6.4. Σχολιασμός των τεχνικών απόδοσης της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς και συμπεράσματα
Από την παρουσίαση του τρόπου απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο
πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων αναδεικνύεται μία ποικιλία
προσαρμοστικών τεχνικών που επιλέγονται από τον ειδικό της επιχώριας
προσαρμογής στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο σκοπό, για τον οποίο του
ανατέθηκε η συγκεκριμένη εργασία. Οι τεχνικές που εντοπίστηκαν, βάσει της
εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου της μεταφοράς, άλλοτε διατηρούν σε
μεγάλο βαθμό στην ελληνική τους απόδοση τις σχεδιαστικές επιλογές που
εντοπίζονται στις άλλες δύο οπτικογλωσσικές εκδοχές (αγγλική ή/και γαλλική) και
άλλοτε επιφέρουν πλήρη διαφοροποίηση από αυτές. Στον πίνακα που ακολουθεί
συνοψίζονται οι κυριότερες προσαρμοστικές τεχνικές που ακολουθούνται σε
οπτικογλωσσικό επίπεδο:
Τεχνικές απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με αναπαραγωγή της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς
Διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διαφοροποίηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των
γλωσσικών και εικονικών στοιχείων της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Διατήρηση της οπτικής μετωνυμίας με παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των
γλωσσικών και εικονικών στοιχείων
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με διαφοροποίηση του τύπου της
οπτικής μεταφοράς (στατικής/διαδοχικής)
Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο
οπτικού σημειωτικού συστήματος
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με διατήρηση του τύπου της
οπτικής μεταφοράς
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο μεταφοράς με διαφοροποίηση της
γλωσσικού σημειωτικού συστήματος γλωσσικής έκφρασης και του οπτικού της
περικειμένου
Μονοσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
νοήματος που προκύπτει από δύο
Διαφοροποίηση του σημειωτικού
σημειωτικά συστήματα
συστήματος που φέρει το
Πολυσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
μεταφορικό νόημα
νοήματος που προκύπτει από ένα
σημειωτικό σύστημα

Απαλοιφή της
εννοιολογικής μεταφοράς

Πίνακας 6.13.: Συνοπτική παρουσίαση των τεχνικών απόδοσης της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς
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Αρχικά, κατά την ανάλυση του δείγματος οπτικογλωσσικών μεταφορών που
εντοπίστηκαν σε επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους και στις τρεις υπό
εξέταση γλωσσικές εκδοχές, την αγγλική, τη γαλλική και την ελληνική, διαπιστώθηκε
ότι ο βαθμός περικειμενοποίησης των οπτικών στοιχείων από τα γλωσσικά
διατηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις
προσαρμοστικές τεχνικές. Υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου
παρατηρείται μείωση του βαθμού περικειμενοποίησης κατά το πέρασμα προς το
ελληνικό επιχώριο, οι οποίες οφείλονται στην αλλαγή βαρύτητας που φέρει το κάθε
σημειωτικό σύστημα για την απόδοση του μεταφορικού νοήματος, αλλά είναι τόσο
περιορισμένες, που δεν αποτελούν επαρκή ένδειξη του φαινομένου.
Επίσης, κατά την ανάλυση των προαναφερόμενων τεχνικών, εξετάστηκε, υπό
το πρίσμα της θεωρίας της Συνάφειας, ο βαθμός συνάφειας που επιτυγχάνεται στην
κάθε κατηγορία προσαρμοστικής τεχνικής, σε σχέση με το κοινό στο οποίο
απευθύνεται κάθε φορά ο δικτυακός τόπος, βάσει των ισχυρών και αδύναμων
υπονοημάτων που ανακαλούνται, τόσο σε γλωσσικό, όσο και σε οπτικό επίπεδο. Θα
πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι, όπως και κατά την μελέτη του ρητορικού
σχήματος της μεταφοράς σε γλωσσικό επίπεδο, έτσι και στο οπτικογλωσσικό, δεν
μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αναφορικά με το βαθμό συνάφειας για την
προσαρμοστική τεχνική της απαλοιφής της εννοιολογικής μεταφοράς, διότι η απουσία
του

δεικτικού–επαγωγικού

ερεθίσματος

της

μεταφοράς

στην

ελληνική

οπτικογλωσσική εκδοχή δεν επιτρέπει τη συγκριτική μελέτη του βαθμού συνάφειας
αναφορικά με αυτήν.

6.6.4.1

Βαθμός

συνάφειας

και

τεχνικές

απόδοσης

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Στον πίνακα που ακολουθεί επιχειρείται ο συσχετισμός του βαθμού συνάφειας με τις
τεχνικές απόδοσης που υιοθετούνται:
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Βαθμός συνάφειας (βαθμός
προσπάθειας και αποτελέσματος)

Τεχνική απόδοσης της οπτικογλωσσικής
εννοιολογικής μεταφοράς
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Αναπαραγωγή της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Πολιτισμική προσαρμογή των γλωσσικών και
εικονικών στοιχείων της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς

Ίδιος βαθμός συνάφειας

Μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας

Μικρότερος βαθμός συνάφειας

Διατήρηση της οπτικής μετωνυμίας με παράλληλη
πολιτισμική προσαρμογή των γλωσσικών και
εικονικών στοιχείων
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
α) Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο οπτικού
σημειωτικού συστήματος
Διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς
Διατήρηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς
β) Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο
γλωσσικού σημειωτικού συστήματος
Διαφοροποίηση της γλωσσικής έκφρασης και του
οπτικού της περικειμένου
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
α) Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο οπτικού
σημειωτικού συστήματος
Διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς
β) Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο
γλωσσικού σημειωτικού συστήματος
Διαφοροποίηση της γλωσσικής έκφρασης και του
οπτικού της περικειμένου
γ)Διαφοροποίηση του σημειωτικού συστήματος
που φέρει το μεταφορικό νόημα
Πολυσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
νοήματος που προκύπτει από ένα σημειωτικό
σύστημα
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
α) Μεταφορικότητα κυρίως σε επίπεδο οπτικού
σημειωτικού συστήματος
Μετατροπή της οπτικής μεταφοράς σε οπτική
μετωνυμία
β) Διαφοροποίηση του σημειωτικού συστήματος
που φέρει το μεταφορικό νόημα
Μονοσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
νοήματος που προκύπτει από δύο σημειωτικά
συστήματα

Πίνακας 6.14.: Συσχετισμός του βαθμού συνάφειας με τις τεχνικές απόδοσης της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Όπως διαφαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, σε όλες τις τεχνικές που ανήκουν στην
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ευρύτερη κατηγορία της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς:
α) αυτούσια απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς,
β) παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των γλωσσικών και εικονικών στοιχείων της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς,
γ) διατήρηση της οπτικής μετωνυμίας και παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των
γλωσσικών και εικονικών στοιχείων
ο βαθμός συνάφειας διατηρείται σε ίδια επίπεδα κατά το πέρασμα προς το ελληνικό
επιχώριο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ίδιο παρατηρούμε και στο
μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων που εντάσσονται στην κατηγορία της τεχνικής
της διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς:
α) διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς,
β) διατήρηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς,
γ) διαφοροποίηση της γλωσσικής έκφρασης και του οπτικού της περικειμένου,
η οποία, όπως θα δούμε και παρακάτω, αποτελεί την επικρατούσα προσαρμοστική
τεχνική στο σύνολο αυτών που εντοπίζονται κατά την επιχώρια προσαρμογή
εταιρικών δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο.
Μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας εντοπίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις
διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς, όπως όταν διαφοροποιείται ο τύπος της
οπτικής μεταφοράς ή όταν διαφοροποιείται η γλωσσική έκφραση και το οπτικό της
περικείμενο. Αντιθέτως, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πολυσημειωτικής απόδοσης
του μεταφορικού νοήματος που προκύπτει από ένα σημειωτικό σύστημα, ο βαθμός
συνάφειας παρουσιάζεται αυξημένος, κάτι που είναι αναμενόμενο, λόγω του ότι η
συνέργια δύο σημειωτικών καναλιών, έναντι ενός, οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό
υπονόησης και ταυτόχρονα διευκολύνει τον αποδέκτη στην εξαγωγή του
μεταφορικού νοήματος.
Επιπροσθέτως, εντοπίζονται και κάποιες περιπτώσεις μείωσης του βαθμού
συνάφειας κατά το πέρασμα προς την ελληνική εκδοχή, κυρίως όταν επιλέγονται
προσαρμοστικές τεχνικές όπως η μετατροπή της οπτικής μεταφοράς σε οπτική
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μετωνυμία και η μονοσημειωτική απόδοση του μεταφορικού νοήματος που προκύπτει
από δύο σημειωτικά συστήματα. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων
τεχνικών είναι τόσο μειωμένη, που δεν μπορεί να θεωρηθεί η μείωση του βαθμού
συνάφειας ως τάση που χαρακτηρίζει την πρακτική των ειδικών της επιχώριας
προσαρμογής για το ελληνικό κοινό.
Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο βαθμός συνάφειας και επομένως, ο βαθμός
υπονόησης, διατηρείται σε ίδια επίπεδα στην πλειοψηφία των προσαρμοστικών
τεχνικών που επιλέγονται για την απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς κατά την
επιχώρια προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο.
Ωστόσο, κατά την ανάλυση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς σε γλωσσικό
επίπεδο, αν και εντοπίστηκαν πολλές περιπτώσεις διατήρησης του βαθμού συνάφειας,
διαπιστώθηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μία τάση αύξησης αυτού, μέσω της
ενίσχυσης της εικονικότητας της γλωσσικής μεταφοράς και διατήρησης του ίδιου
βαθμού καταβολής προσπάθειας για την ερμηνεία της. Η διαφοροποίηση που
παρατηρείται στην απόδοση των δύο τύπων μεταφοράς, της γλωσσικής και της
οπτικογλωσσικής, αναφορικά με το βαθμό συνάφειας που παρουσιάζουν, θα
μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η εμπλοκή του οπτικού σημειωτικού
συστήματος στην μετάδοση του μεταφορικού νοήματος μπορεί να επιφέρει
διαφοροποιήσεις στον τρόπο προσέγγισης του κοινού από τον ειδικό της επιχώριας
προσαρμογής.
οπτικογλωσσικής

Εξετάζοντας,
μεταφοράς

παραταύτα,
όπου

ο

προσεκτικά

βαθμός

συνάφειας

τις
δεν

περιπτώσεις
αυξάνεται,

διαπιστώνουμε ότι, μέσω της εμπλοκής του οπτικού καναλιού μετάδοσης του
μηνύματος, ο βαθμός υπονόησης είναι ιδιαίτερα αυξημένος και στις άλλες δύο
οπτικογλωσσικές εκδοχές, γεγονός που δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια αύξησης
αυτού κατά το πέρασμα προς την ελληνική εκδοχή. Εξάλλου, σε πολύ μεγάλο μέρος
σχετικών παραδειγμάτων η διατήρηση του βαθμού συνάφειας προκύπτει μέσα από
διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, καθώς και του τρόπου επίτευξης της
προτρεπτικής της λειτουργίας, σύμφωνα με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις
προσδοκίες του ελληνικού κοινού.

6.6.4.2.

Βαθμός

συνάφειας

και

προτρεπτικές

τεχνικές

της
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οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Επιχειρώντας να διερευνήσουμε τον τρόπο απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας
του δικτυακού τόπου σε σχέση με το βαθμό συνάφειας που επιτυγχάνεται, προέκυψαν
τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Στις περιπτώσεις διατήρησης του βαθμού συνάφειας παρατηρείται κυρίως
διατήρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις και αύξηση του βαθμού αλληλεπίδρασης και
αξιολόγησης που εκφράζεται οπτικογλωσσικά. Η συγκεκριμένη διαπίστωση συνάδει
με τον πολιτισμικό χαρακτήρα των ελλήνων, οι οποίοι, όπως έχουμε προαναφέρει,
αισθάνονται μία ανάγκη επιβεβαίωσης από μία θεωρητικά αντικειμενική αξιολογική
κρίση, λόγω του χαρακτηριστικού της αποφυγής αβεβαιότητας που τους διακρίνει
(Hofstede, 1991) (βλ. κεφ. 3.4). Αναφορικά με τις προτρεπτικές τεχνικές της
πρόκλησης της αίσθησης της υπερπραγματικότητας και της μετάδοσης συναισθημάτων,
θα λέγαμε ότι, συνήθως διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
παρουσιάζουν μείωση. Κάτι τέτοιο παρατηρείται κυρίως κατά τη διαγλωσσική μελέτη
της απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς σε γαλλικούς και ελληνικούς
δικτυακούς τόπους και θεωρείται αναμενόμενο, δεδομένου του αυξημένου βαθμού
θηλυπρέπειας που παρουσιάζει ο γαλλικός πολιτισμός (ό.π:1991), σύμφωνα με τον
οποίο, η προσέγγιση του συγκεκριμένου κοινού επιβάλλει τη χρήση της
συναισθηματικής προτροπής σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στο ελληνικό.
Στις περιπτώσεις αύξησης του βαθμού συνάφειας όλες οι προτρεπτικές τεχνικές
που προκύπτουν από το μεταφορικό σχήμα, είτε διατηρούνται, είτε αυξάνονται,
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πειστική ισχύ του δικτυακού τόπου προς το
ελληνικό κοινό.
Αντιθέτως, στις ελάχιστες περιπτώσεις μείωσης του βαθμού συνάφειας, ο
βαθμός

αλληλεπίδρασης,

μετάδοσης

συναισθημάτων

και

δημιουργίας

υπερπραγματικότητας, είτε διατηρείται, είτε μειώνεται, ενώ ο βαθμός αξιολογικής
κρίσης, άλλοτε διατηρείται σε ίδια επίπεδα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου
εμφανίζεται αυξημένος.
Διαπιστώνεται επομένως, μία τάση αυξημένης χρήσης της προτρεπτικής
τεχνικής της έκφρασης αξιολόγησης σε προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους προς το
ελληνικό επιχώριο, η οποία δικαιολογείται απόλυτα βάσει της επιθυμίας των ελλήνων
χρηστών να αισθανθούν ασφάλεια και σιγουριά για το προϊόν που πρόκειται να
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καταναλώσουν.
Ο συσχετισμός των τεχνικών προτροπής της οπτικογλωσσικής μεταφοράς με
το βαθμό συνάφειας που επιτυγχάνεται σε κάθε μία από τις δύο ευρύτερες κατηγορίες
προσαρμοστικών τεχνικών, σε οπτικογλωσσικό επίπεδο, τη διατήρηση και τη
διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, διαφαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Προσαρμοστικές
τεχνικές σε
οπτικογλωσσικό επίπεδο
Διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διαφοροποίηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

αλληλεπίδραση
Βαθμός
συνάφειας

M

Ίδιος βαθμός
συνάφειας
Ίδιος βαθμός
συνάφειας
Μεγαλύτερος
βαθμός
συνάφειας
Μικρότερος
βαθμός
συνάφειας

Δ

Α

Τεχνικές προτροπής
μετάδοση
συναισθημάτων
αξιολόγηση
Μ

+

+

+

+

+

+

+

+

Δ

Μ

Δ

Α

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Μ

Δ

Α

+

+

+

+

Α

υπερπραγματικότητα

+

+

+

Μ= Μείωση
Δ= Διατήρηση
Α= Αύξηση

Πίνακας 6.15.: Συσχετισμός των προτρεπτικών τεχνικών της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς με το βαθμό συνάφειας και τις τεχνικές προσαρμογής της.
Συνοψίζοντας, το γεγονός ότι για την ελληνική οπτικογλωσσική απόδοση επιλέγεται
η διατήρηση ενός ιδιαίτερα υψηλού βαθμού υπονόησης, όπως αυτός προκύπτει από
την αλληλεπίδραση δύο σημειωτικών συστημάτων, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά
το χαρακτηρισμό του ελληνικού πολιτισμού ως πολιτισμού υψηλού περικειμένου
(Ηall, 1976). Σε αυτόύ του είδους τους πολιτισμούς το μεγαλύτερο μέρος της
πληροφορίας δεν χρειάζεται να δηλωθεί ρητά, καθώς αυτό προϋπάρχει, είτε στο
περικείμενο της επικοινωνιακής κατάστασης, είτε στο ίδιο το άτομο. Στο ίδιο
συμπερασμα οδηγηθήκαμε και κατά την εξέταση της απόδοσης του ρητορικού
σχήματος της μεταφοράς σε γλωσσικό επίπεδο.
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Ποια είναι όμως η γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που καθορίζει τις
επιμέρους επιλογές του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής, όταν ο δικτυακός τόπος
που πρέπει να προσαρμοστεί για το ελληνικό κοινό περιλαμβάνει μεταφορικά
σχήματα που προκύπτουν από δύο ή και τρία σημειωτικά συστήματα;

6.6.4.3. Στρατηγική απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Η εξέταση της συχνότητας εμφάνισης των προσαρμοστικών τεχνικών που
επιλέγονται για την απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς θεωρούμε ότι μπορεί
να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, φωτίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο επίτευξης του
επικοινωνιακού σκοπού του επιχώρια προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου. Παρακάτω
παρουσιάζονται σχηματικά οι διαφοροποιήσεις στη συχνότητα εμφάνισης των
προσαρμοστικών τεχνικών που εντοπίστηκαν κατά την μελέτη του δείγματος:

Γράφημα 6.1.: Συχνότητα εμφάνισης των τεχνικών προσαρμογής της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς
Η προσαρμοστική τεχνική που φαίνεται να επικρατεί είναι αυτή της διαφοροποίησης
της εννοιολογικής μεταφοράς, ενώ δεύτερη ακολουθεί αυτή της διατήρησης του
εννοιολογικού μεταφορικού σχήματος. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις επιλέγεται η τεχνική
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της απαλοιφής της εννοιολογικής μεταφοράς. Όπως προαναφέραμε, δεν εντοπίζονται
περιπτώσεις χρήσης της προσθήκης της εννοιολογικής μεταφοράς σε οπτικογλωσσικό
επίπεδο, όπως συμβαίνει στο γλωσσικό, έστω και σε μικρό ποσοστό, γεγονός που
ενδεχομένως να οφείλεται στη δημιουργικότητα και το χρόνο που απαιτείται, καθώς
και στο κόστος που συνεπάγεται η εκ νέου επιλογή, όχι μόνο γλωσσικών, αλλά και
οπτικών μεταφορικών στοιχείων.
Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους επικράτησης της
τεχνικής της διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς και το συσχετισμό της με
τη γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που υιοθετείται, παρουσιάζουμε
σχηματικά παρακάτω τη συχνότητα εμφάνισης των προσαρμοστικών τεχνικών που
εντάσσονται στην εν λόγω γενικότερη κατηγορία.

Γράφημα 6.2: Συχνότητα εμφάνισης των τεχνικών προσαρμογής που εντάσσονται στη
γενικότερη προσαρμοστική τεχνική της διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς
Όταν μιλάμε για διαφοροποίηση του γενικότερου εννοιολογικού μεταφορικού σχήματος
κατά την απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς οι κυριότερες τεχνικές που θα
πρέπει να έχουμε κατά νου είναι, αρχικά, η διαφοροποίηση του τύπου της οπτικής
μεταφοράς και στη συνέχεια, η διαφοροποίηση των γλωσσικών στοιχείων και του
οπτικού τους περικειμένου, καθώς και η διαφοροποίηση του σημειωτικού συστήματος
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που φέρει το μεταφορικό νόημα (πολυσημειωτική απόδοση/μονοσημειωτική απόδοση).
Τελευταία σε βαθμό συχνότητας στην συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζεται η
διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη διατήρηση του τύπου της
οπτικής μεταφοράς.
Διαπιστώνεται, επομένως, μία τάση διαφοροποίησης των οπτικών μεταφορών
στο πλαίσιο δημιουργίας δικτυακών τόπων που απευθύνονται σε αποδέκτες με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένδειξη του
σημαντικού ρόλου που μπορεί να παίξει το οπτικό σημειωτικό σύστημα στην
προσέγγιση ενός διαφορετικού κάθε φορά κοινού, καθώς και του ιδιαίτερου
πολιτισμικού φορτίου που φέρει.
Το γεγονός ότι ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής καταφεύγει πολύ συχνά
σε προσαρμοστικές τεχνικές, μέσω των οποίων το μεταφορικό εννοιολογικό σχήμα
διαφοροποιείται κατά το πέρασμα από τη μία οπτικογλωσσική εκδοχή στην άλλη,
αναδεικνύει την αγωνία του και την πρόθεσή του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
του κοινού στόχος, το οποίο φέρει ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό υπόβαθρο, βάσει του
οποίου θα ερμηνεύσει το μεταφορικό νόημα. Από τα παραδείγματα που αναλύσαμε
διαπιστώσαμε ότι, είτε προβαίνοντας σε αλλαγές των σημειωτικών συστημάτων που
φέρουν το μεταφορικό νόημα (αλλαγή τύπου οπτικής μεταφοράς, αλλαγή γλωσσικής
έκφρασης και οπτικού περικειμένου, πολυσημειωτική απόδοση), είτε διατηρώντας τα
(διατήρηση του τύπου της οπτικής μεταφοράς), ο ειδικός κατορθώνει στις
περισσότερες περιπτώσεις να αποδώσει την οπτικογλωσσική μεταφορά με τέτοιο
τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσει το ελληνικό κοινό συναισθηματικά και
να το πείσει προς περαιτέρω πλοήγηση στον δικτυακό τόπο και ενδεχομένως, να
επηρεάσει την αγοραστική του συμπεριφορά. Εξάλλου, όπως είδαμε παραπάνω, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων διαφοροποίησης της εννοιολογικής μεταφοράς κατά το
πέρασμα προς την ελληνική οπτικογλωσσική εκδοχή ο βαθμός υπονόησης και
προτροπής του μεταφορικού σχήματος διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τα
οποία συμβάλλουν προς την πειθώ των αποδεκτών.
Έτσι, μέσα από την υιοθέτηση προσαρμοστικών τεχνικών, οι οποίες οδηγούν
σε διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, εξυπηρετείται η λειτουργικότητα
του δικτυακού τόπου και επιτυγχάνεται ο επικοινωνιακός του σκοπός, χωρίς να
παραβλέπονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος. Διαπιστώνουμε,
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επομένως, ότι και σε οπτικογλωσσικό επίπεδο, όπως και σε γλωσσικό, η γενικότερη
στρατηγική απόδοσης που υιοθετείται είναι αυτή της συνέπειας, στην οποία σύμφωνα
με τον Γραμμενίδη (2009:156), βασική προτεραιότητα του μεταφραστή αποτελεί το
να μην προδώσει το κείμενο πηγή σεβόμενος παράλληλα το κοινό στο οποίο
απευθύνεται το μετάφρασμα.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, τόσο σε γλωσσικό, όσο και σε
οπτικογλωσσικό επίπεδο, η προσαρμοστική στρατηγική της συνέπειας είναι αυτή που
καθορίζει τις προσαρμοστικές επιλογές του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής,
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος απόδοσης του πολιτισμικού στοιχείου, το
οποίο είναι ιδιαίτερα έκδηλο στο οπτικορητορικό σχήμα της μεταφοράς, υποστηρίζει,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τον επικοινωνιακό ρόλο του επιχώρια
προσαρμοσμένου δικτυακού τόπου και διευκολύνει τη διαπολιτισμική επικοινωνία
που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιό του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν επιχειρήσαμε να εξετάσουμε ένα νέο πεδίο των
μεταφραστικών

σπουδών,

την

επιχώρια

προσαρμογή

δικτυακών

τόπων.

Αντιπαραβάλλοντας επιχώρια προσαρμοσμένους διεθνείς εταιρικούς δικτυακούς
τόπους προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριο, επιδιώξαμε να
εντοπίσουμε τους τρόπους απόδοσης της αρχικής σελίδας των εν λόγω δικτυακών
τόπων, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου και αρχιτεκτονικής δομής (μακροδομή), όσο
και σε επίπεδο επιμέρους γλωσσικών και οπτικών στοιχείων (μικροδομή), με έμφαση
στις τεχνικές απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας του μεταφορικού σχήματος,
καθώς και στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε κοινού στόχος. Η έρευνά
μας καθοδηγήθηκε από ερωτήματα προς μελέτη, τα οποία προέκυψαν, τόσο κατά την
εξέταση των θεωρητικών ζητημάτων που άπτονται της επιχώριας προσαρμογής
διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων, όσο και κατά την πορεία της έρευνας. Στο
παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε συνοπτικά στα ερωτήματα που
θέσαμε σε προγενέστερο στάδιο και να παρουσιάσουμε τα γενικότερα συμπεράσματα
που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη. Επίσης, θα αναφερθούμε στις πιθανές
εφαρμογές των συμπερασμάτων της έρευνας, καθώς και στις προεκτάσεις που μπορεί
να πάρει προς μελλοντική διερεύνηση.
7.1. Απαντήσεις

στα ερωτήματα της έρευνας

Ήδη από την αρχική μας επαφή με το υπό μελέτη υλικό παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση στην επιλογή της γλωσσικής πολιτικής που ακολουθεί η κάθε διεθνής
εταιρεία, μέσα από την οποία προέκυψε το ερώτημα:



ποια είναι η γλωσσική πολιτική που ακολουθούν οι διεθνείς εταιρείες
αναφορικά με την αγγλική, τη γαλλική και την ελληνική γλωσσική
εκδοχή;

Κεφάλαιο VΙΙ: Συμπεράσματα

Μέσα από μία πιο συστηματική διερεύνηση των γλωσσικών εκδοχών που διατίθενται
για τον κάθε διεθνοποιημένο δικτυακό τόπο παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων υφίσταται αγγλική γλωσσική εκδοχή, ενώ σε σημαντικό ποσοστό
εντοπίστηκε και γαλλική εκδοχή του δικτυακού τόπου. Αντιθέτως, λιγότεροι από τους
μισούς εταιρικούς δικτυακούς τόπους φάνηκε να προσαρμόζονται επιχώρια προς το
ελληνικό επιχώριο, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η
εκδοχή που απευθύνεται προς το ελληνικό κοινό φάνηκε να διατηρείται στην αγγλική
γλώσσα.
Το ερώτημα που προέκυψε από τη διερεύνηση των ποσοστών εμφάνισης της κάθε
γλωσσικής εκδοχής ήταν:


υφίστανται διαφορετικά επίπεδα επιχώριας προσαρμογής του
περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής των εταιρικών
δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο;

Μία πρώτη παρατήρηση του δείγματος επιβεβαίωσε το ανωτέρω ερώτημα και
κέντρισε την περιέργειά μας ως προς το:
α) ποια είναι αυτά τα επίπεδα,
β) με ποια συχνότητα εμφανίζονται
γ) τι φανερώνουν για τη γενικότερη στρατηγική απόδοσης που
υιοθετείται και
δ) πώς συσχετίζονται με τη στρατηγική προώθησης της
εταιρείας;
Τα διαφορετικά επίπεδα επιχώριας προσαρμογής που αναδύθηκαν μέσα από την
μελέτη του δείγματος και τα οποία αναφέραμε ως τεχνικές απόδοσης του
περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής των δικτυακών τόπων, συνοψίζονται ως
εξής:
α) πιστή απόδοση,
β) αυτούσια απόδοση,
γ) δίγλωσση απόδοση,
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δ) μερική προσαρμογή και
ε) πλήρης προσαρμογή.
Η τεχνική που φαίνεται να υιοθετείται κατά κόρον είναι αυτή της μερικής
προσαρμογής, γεγονός που συνιστά ένδειξη της υιοθέτησης της προσαρμοστικής
αρχής της συνέπειας (Γραμμενίδης, 2009). Ωστόσο, το γεγονός ότι πολύ συχνά
συναντήσαμε την τεχνική της αυτούσιας απόδοσης αντικατοπτρίζει μία ταλάντευση
των ειδικών της επιχώριας προσαρμογής, καθώς και των ίδιων των εταιρειών μεταξύ
δύο μορφών προωθητικής στρατηγικής:
α) της πολιτισμικής ομογενοποίησης και
β) της πολιτισμικής διαφοροποίησης.
Η πρώτη φαίνεται να αποτελεί ένδειξη μίας ιμπεριαλιστικής τάσης εκ μέρους των
αμερικάνικων εταιρειών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της ελληνικής
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, γεγονός που ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής
καλείται να λάβει υπόψη του.
Ο εντοπισμός διαφορετικών επιπέδων επιχώριας προσαρμογής μας οδήγησε στα
ακόλουθα ερωτήματα τα οποία και απαντήσαμε συνδυαστικά:


με ποιο τρόπο αποδίδονται οι κατηγορίες του περιεχομένου
ενός δικτυακού τόπου;



πώς διαφοροποιείται η επιλογή του περιεχομένου μεταξύ των
τριών γλωσσικών εκδοχών;



πώς μπορεί να συσχετιστεί η απόδοση του περιεχομένου με τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος;

Υιοθετώντας την κατηγοριοποίηση των Singh και Baack (2004) αναφορικά με τα
διαδραστικά στοιχεία, τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά και τους συνδέσμους ενός
δικτυακού τόπου, οι οποίοι είναι πολιτισμικά φορτισμένοι, επιχειρήσαμε μία ποιοτική
ανάλυση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων στις τρεις γλωσσικές εκδοχές και
στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε μία ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Από την
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εξέταση του υπό μελέτη υλικού διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορίες του περιεχομένου
ενός δικτυακού τόπου, είτε

α) διατηρούνται, είτε
β) απαλείφονται, είτε
γ) προστίθενται.
Επίσης, μέσα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων, με βασικό άξονα τις
πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede (1991), διαπιστώθηκε μία έλλειψη σεβασμού
της πλειοψηφίας των πολιτισμικών διαστάσεων που χαρακτηρίζουν το ελληνικό
κοινό στόχος, γεγονός που φαίνεται να ενθαρρύνει την πολιτισμική ομογενοποίηση.
Στην προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τους τρόπους απόδοσης της λειτουργίας
του κειμενικού τύπου του δικτυακού τόπου η έρευνά μας επικεντρώθηκε στο επίπεδο
της μικροδομής. Το αρχικό ερώτημα που τέθηκε ήταν:


ποιες στρατηγικές προτροπής εντοπίζονται στην ελληνική
γλωσσική εκδοχή;

Αντλώντας στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει για το κειμενικό είδος της
διαφήμισης καταλήξαμε σε δύο τύπους προτρεπτικών στρατηγικών που εντοπίζονται
στο κειμενικό είδος του δικτυακού τόπου που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό:
α) στην προτρεπτική στρατηγική της δημιουργίας εντυπωσιασμού
και της έμμεσης χειραγώγησης, όπου ο βαθμός εμπλοκής του
δέκτη είναι ιδιαίτερα υψηλός και η διαφημιστική στρατηγική
προσανατολίζεται προς το συναίσθημα και
β) στην προτρεπτική στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία,
σύμφωνα με την οποία, ο βαθμός εμπλοκής του δέκτη
διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και η προσέγγιση του κοινού
εστιάζεται στην λογική επιχειρηματολογία.
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Στη συνέχεια το ερώτημα που προέκυψε ήταν το ακόλουθο:


με ποια γλωσσικά μέσα πραγματώνεται η κάθε στρατηγική και
ποιες είναι η τεχνικές απόδοσής τους στην ελληνική γλωσσική
εκδοχή;

Τα γλωσσικά μέσα που εντάχθηκαν στην προτρεπτική στρατηγική της δημιουργίας
εντυπωσιασμού και έμμεσης χειραγώγησης είναι α) η διατύπωση πληροφοριών ως
αντικειμενικών ισχυρισμών, β) η σύγκριση, γ) η δημιουργία διαλεκτικής σχέσης και
άμεσης εμπλοκής του δέκτη, δ) η εμφανής παρουσία του συντάκτη, ε) η μεταφορά και
στ) το αφηγηματικό ύφος, οι οποίες προέκυψαν, είτε μέσα από διατήρηση της ίδιας
γλωσσικής προτρεπτικής τεχνικής με τις άλλες γλωσσικές εκδοχές, είτε μέσα από
προσθήκη αυτής μόνο στην ελληνική γλωσσική εκδοχή.
Αντίστοιχα, στην προτρεπτική στρατηγική της έμφασης στην πληροφορία
παρατηρήθηκε η απαλοιφή ή παράλειψη ορισμένων εκ των ανωτέρω γλωσσικών
μέσων. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες τεχνικές απόδοσης που εντάχθηκαν στη
συγκεκριμένη κατηγορία είναι α) η απαλοιφή/παράλειψη του μεταφορικού σχήματος,
β) η απαλοιφή της σύγκρισης, γ) η απαλοιφή της αξιολόγησης, δ) η αποστασιοποίηση
συντάκτη και χρήστη και ε) η απαλοιφή της παρουσίας του συντάκτη.
Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τον πολιτισμικό χαρακτήρα των ελλήνων
μέσα από τις προσαρμοστικές επιλογές των ειδικών της επιχώριας προσαρμογής
διατυπώσαμε το ακόλουθο ερώτημα:


πώς συσχετίζεται η απόδοση των γλωσσικών μέσων, καθώς
και η γενικότερη προτρεπτική στρατηγική που υιοθετείται με
τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων;

Από την επεξεργασία του υπό μελέτη υλικού διαπιστώθηκε μία τάση για υιοθέτηση
της προτρεπτικής στρατηγικής της δημιουργίας εντυπωσιασμού και έμμεσης
χειραγώγησης με τη συχνότητα εμφάνισης των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών να
διαμορφώνεται ως εξής:
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Γράφημα 4.2: Ποσοστά εμφάνισης των γλωσσικών τεχνικών που εντάσσονται στην
προτρεπτική στρατηγική του εντυπωσιασμού και της έμμεσης χειραγώγησης
Όπως διαφαίνεται και στο ραβδόγραμμα, η γλωσσική προτρεπτική τεχνική που
φάνηκε να κυριαρχεί ήταν αυτή του μεταφορικού ρητορικού σχήματος, ενώ στη
συνέχεια, ακολούθησαν με την ίδια συχνότητα εμφάνισης η διατύπωση πληροφοριών
ως αντικειμενικών ισχυρισμών, η σύγκριση και η εμφανής παρουσία του συντάκτη.
Λιγότερο συχνά εντοπίστηκε η δημιουργία διαλεκτικής σχέσης και άμεσης εμπλοκής
του δέκτη, ενώ τελευταία μεταξύ των επιλογών του ειδικού της επιχώριας
προσαρμογής ήρθε η γλωσσική προτρεπτική τεχνική του αφηγηματικού ύφους.
Ο συσχετισμός που έγινε μεταξύ των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών και των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των ελλήνων χρηστών απεικονίζεται παρακάτω:
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Πολιτισμικά χαρακτηριστικά
Γλωσσικές
προτρεπτικές τεχνικές
Διατύπωση πληροφοριών
ως αντικειμενικών
ισχυρισμών-αξιολογική
κειμενικότητα
Σύγκριση
Δημιουργία διαλεκτικης
σχέσης και άμεσης
εμπλοκής του δέκτη
Εμφανής παρουσία του
ομιλητή

αποφυγή
αβεβαιότητας

αρνητική
προδιάθεση

συλλογικότητα

θηλυπρέπεια

++

+

+

+

+

+

+

+

πολιτισμός
υψηλού
περικειμένου

+
+

Μεταφορικό ρητορικό
σχήμα

+

Αφηγηματικό ύφος

+

+
+

Πίνακας 4.4: Συσχετισμός των γλωσσικών προτρεπτικών τεχνικών με τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά των ελλήνων.
Εστιάζοντας στη γλωσσική προτρεπτική τεχνική του μεταφορικού σχήματος που
εμφάνισε και την μεγαλύτερη συχνότητα, θα λέγαμε ότι, συσχετίζεται με τον υψηλό
βαθμό περικειμενικότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό πολιτισμό (Hall, 1976),
όπου το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας συνήθως προϋπάρχει, είτε στο
περικείμενο της επικοινωνιακής κατάστασης, είτε στο ίδιο το άτομο. Επίσης, η
διατήρηση ή προσθήκη του εν λόγω σχήματος φάνηκε να συσχετίζεται και με άλλα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των ελλήνων χρηστών, όπως αυτό της συλλογικότητας
(Hofstede 1991).
Επιδιώκοντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα που προέκυψαν κατά την
μελέτη των θεωρητικών ζητημάτων που άπτονται της επιχώριας προσαρμογής:


ποιές είναι οι προσαρμοστικές τεχνικές, καθώς και η
γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που υιοθετείται από
τους ειδικούς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων, τόσο σε γλωσσικό όσο και σε μη γλωσσικό
επίπεδο;



πώς

συσχετίζονται

οι

προσαρμοστικές

τεχνικές

που

υιοθετούνται με την προτρεπτική λειτουργία του κειμενικού
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είδους του δικτυακού τόπου;
προχωρήσαμε στη διατύπωση επιμέρους ερωτημάτων, τα οποία διαμορφώθηκαν
βάσει των ευρημάτων της έρευνάς μας αναφορικά με τα γλωσσικά μέσα που φάνηκε
να υιοθετούνται. Έχοντας ως πρόθεση την περαιτέρω εμβάθυνση της έρευνάς μας
αναφορικά με τους τρόπους απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας του κειμενικού
είδους του δικτυακού τόπου και έχοντας εντοπίσει έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό
εμφάνισης του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς διατυπώσαμε τα ακόλουθα
ερωτήματα:


πώς συσχετίζεται το πολιτισμικό υπόβαθρο του χρήστη με
την κατανόηση του μεταφορικού νοήματος;



πώς συσχετίζεται η γνώση του ιδεολογικού πλαισίου μέσα
στο οποίο λαμβάνει χώρα η επιχώρια προσαρμογή με την
ερμηνεία του μεταφορικού νοήματος;



πώς συσχετίζονται οι προσαρμοστικές τεχνικές του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς με το βαθμό
συνάφειας του μεταφορικού νοήματος, καθώς και με τις
προτρεπτικές

του

λειτουργίες

(αλληλεπίδραση

/

οικειότητα, αξιολόγηση, μετάδοση συναισθημάτων και
δημιουργία υπερπραγματικότητας);
Για την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων υιοθετήσαμε το συγκερασμό της
εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου της μεταφοράς των Lakoff και Johnson
(1980/2005) με τη θεωρία της Συνάφειας των Sperber και Wilson (1995, 2004).
Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές προσεγγίσεις της απόδοσης της μεταφοράς στο
πλαίσιο των παλαιότερων θεωριών για τη μετάφραση (Newmark 1980, van den
Broeck 1981 και Toury 1995), καθώς επίσης τις εννοιολογικές προσεγγίσεις που
έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτήν (Kovëcses 2005 και

Schäffner 2004),

επιχειρήσαμε μία κατηγοριοποίηση των τεχνικών απόδοσης της εννοιολογικής
μεταφοράς κατά την επιχώρια προσαρμογή εταιρικών δικτυακών τόπων και
διακρίναμε τρεις βασικές κατηγορίες για την απόδοσή της: α) τη διατήρηση της
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εννοιολογικής μεταφοράς, β) τη μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και γ) την
προσθήκη εννοιολογικής μεταφοράς.
Στη συνέχεια, εξετάζοντας το βαθμό συνάφειας που φάνηκε να επιτυγχάνεται
στην κάθε γλωσσική εκδοχή, βάσει των ισχυρών και αδύναμων υπονοημάτων που
θεωρήσαμε ότι ανακαλούνται στον δέκτη (γνωστικά αποτελέσματα), καθώς και του
βαθμού προσπάθειας που χρειάζεται να καταβάλλει ο δέκτης, προκειμένου να τα
εξάγει και παρατηρώντας τους διαφορετικούς τρόπους απόδοσης του ρητορικού
σχήματος της μεταφοράς, επιδιώξαμε μία ομαδοποίηση των τεχνικών προσαρμογής
του φαινομένου, μέσα από την οποία αναδύθηκαν, τόσο οι πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος, όσο και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
εκτυλίσσεται η διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής :
Βαθμός συνάφειας (βαθμός
προσπάθειας και αποτελέσματος)
Ίδιος βαθμός συνάφειας

Τεχνική απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
Πλήρης διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και
κυριολεκτική μετάφραση της μεταφορικής έκφρασης
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και αυτούσια
απόδοση της μεταφορικής έκφρασης
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές
Διατήρηση της πρωτεύουσας εννοιολογικής μεταφοράς
και διαφοροποίηση της δευτερεύουσας

Μεγαλύτερος βαθμός συνάφειας

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
ενδεχόμενες αλλαγές
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και
διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης σε επίπεδο
βαθμού εμπλοκής του δέκτη και παρουσίας του ομιλητή
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
επέκτασή της
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και παράλληλη
αντικατάσταση των δομικών συστατικών της
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς και προσθήκη
δεύτερης εννοιολογικής μεταφοράς
Μη διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με
παράλληλη διαφοροποίηση της μεταφορικής έκφρασης

Πίνακας 5.28: Συνοπτική παρουσίαση του βαθμού συνάφειας που επιτυγχάνεται σε
κάθε τεχνική απόδοσης της εννοιολογικής μεταφοράς
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Προκειμένου να επιτύχουμε μια εις βάθος μελέτη της προτρεπτικής λειτουργίας του
ρητορικού σχήματος της μεταφοράς προβήκαμε στον εντοπισμό των μεταβλητών που
την απαρτίζουν και οι οποίες είναι α) η αλληλεπίδραση/οικειότητα, β) η αξιολόγηση, γ)
η μετάδοση συναισθημάτων και δ) η δημιουργία υπερπραγματικότητας.
Οι εν λόγω μεταβλητές φάνηκαν στην πλειοψηφία τους να διατηρούνται όταν
ο βαθμός συνάφειας μεταξύ των τριών γλωσσικών εκδοχών παραμένει σε ίδια
επίπεδα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η προτρεπτική τεχνική της αξιολόγησης
πολλές φορές παρουσίασε αύξηση κάτι που συσχετίστηκε με το πολιτισμικό
χαρακτηριστικό των ελλήνων για αποφυγή αβεβαιότητας.
Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις όπου ο βαθμός συνάφειας παρουσίασε αύξηση,
οι προτρεπτικές τεχνικές φάνηκαν είτε να διατηρούνται είτε επίσης να αυξάνονται.
Γενικότερα, παρατηρήθηκε μία τάση για αύξηση του βαθμού προτροπής μέσα
από τις προσαρμοστικές επιλογές του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής κατά την
απόδοση του ρητορικού σχήματος της μεταφοράς, η οποία φάνηκε να αποτελεί μία
μορφή πολιτισμικής προσαρμογής του εννοιολογικού περιεχομένου, η οποία
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του ελληνικού κοινού σύμφωνα με
το πολιτισμικό χαρακτηριστικό της αποφυγής αβεβαιότητας που το διακρίνει.
Επίσης, βάσει των τεχνικών απόδοσης του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς που επιλέχθηκαν από τους ειδικούς της επιχώριας προσαρμογής και οι
οποίες συνέτειναν στην αύξηση του βαθμού υπονόησης αναδύθηκε ο υψηλός
περικειμενικός χαρακτήρας του ελληνικού πολιτισμού (Hall, 1976). Ο έλληνας
χρήστης ως μέλος ενός πολιτισμού υψηλού περικειμένου είναι σε θέση να
αποκωδικοποιήσει

εκφωνήματα

που

χαρακτηρίζονται

από

υψηλό

βαθμό

συμβολισμού και εμμεσότητας, κάτι που επιπροσθέτως θα μοπορούσαμε να πούμε ότι
καθίσταται αναμενόμενο για τον εν λόγω αποδέκτη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
επικοινωνιακής κατάστασης, η οποία υπακούει στους κανόνες που επιβάλλει μία
ιδεολογία καταναλωτισμού και υλισμού.
Επιπροσθέτως, εστιάζοντας το ερευνητικό μας ενδιαφέρον στη γενικότερη
προσαρμοστική στρατηγική που επιλέχθηκε, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε το
ακόλουθο ερώτημα:


ποια προσαρμοστική τεχνική κυριαρχεί κατά την απόδοση της
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γλωσσικής μεταφοράς και


τι καταδεικνύει αυτό για τη γενικότερη προσαρμοστική
στρατηγική που υιοθετείται;

Η προσαρμοστική τεχνική που επιλέχθηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν
αυτή της διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές, γεγονός
που ανέδειξε μία τάση του ειδικού της επιχώριας προσαρμογής να σεβαστεί το αρχικό
κείμενο προβαίνοντας παράλληλα σε αλλαγές, τις οποίες θεώρησε απαραίτητες
προκειμένου να προσεγγίσει το ελληνικό κοινό και να εκπληρώσει το σκοπό που
επιδίωκε η εταιρεία. Κατά συνέπεια, αναδείχθηκε μία προσπάθεια σεβασμού των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού κοινού από τη μεριά του ειδικού της
επιχώριας προσαρμογής, βάσει των μεταφραστικών επιλογών που έκανε, χωρίς
ωστόσο, να παραβλέπονται πλήρως οι άλλες γλωσσικές εκδοχές. Επομένως, η συχνή
εφαρμογή προσαρμοστικών τεχνικών που εντάσσονται στην κατηγορία της
διατήρησης της εννοιολογικής μεταφοράς με ενδεχόμενες αλλαγές αποτέλεσε ένδειξη
της υιοθέτησης της προσαρμοστικής στρατηγικής της συνέπειας (Γραμμενίδης, 2009),
σύμφωνα με την οποία, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής δεσμεύεται, τόσο ως
προς την επικοινωνιακή κατάσταση πηγή, όσο και ως προς την επικοινωνιακή
κατάσταση στόχος.
Η έρευνά μας συνεχίστηκε με την εξέταση των οπτικών μεταφορών που
εντοπίστηκαν στο υπό μελέτη υλικό και των τρόπων απόδοσής τους.
Το πρώτο ερώτημα που εξετάσαμε ήταν:


ποια είδη οπτικών μεταφορών εντοπίζονται στο υπό μελέτη
υλικό;

Ο τύπος οπτικής μεταφοράς που φάνηκε να χρησιμοποιείται κατά κόρον στο υπό
μελέτη δείγμα ήταν η πολυτροπική μεταφορά και πιο συγκεκριμένα, η υποκατηγορία
της οπτικογλωσσικής μεταφοράς (Forceville 2002), στην οποία το σύνολο του
μεταφορικού νοήματος διαμορφώνεται, τόσο από το γλωσσικό κείμενο, όσο και από
την εικόνα και σε αυτήν την κατηγορία εστιάστηκε η έρευνά μας.
Η ιδιαιτερότητα του προς μελέτη φαινομένου, το οποίο αποτελείται, τόσο από
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γλωσσικά, όσο και από εικονικά στοιχεία μας οδήγησε στη διατύπωση των
ακόλουθων ερωτημάτων τα οποία απαντήσαμε συνδυαστικά:


πώς

επιτυγχάνεται

η

προτρεπτική

λειτουργία

της

οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο ελληνικό επιχώριο σε
επίπεδο γλώσσας, εικόνας και χρώματος;


πώς

συσχετίζεται

η

επιλογή

συγκεκριμένων

προσαρμοστικών τεχνικών με το ιδεολογικοπολιτισμικό
πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η επιχώρια προσαρμογή;
Προκειμένου να απαντήσουμε στα ανωτέρω ερωτήματα βασιστήκαμε και πάλι στο
θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήσαμε κατά την ανάλυση των γλωσσικών μεταφορών,
το οποίο συναποτελούνταν από την εννοιολογική προσέγγιση του ρητορικού σχήματος
της μεταφοράς, τη Θεωρία της Συνάφειας και τη Θεωρία του Σκοπού, ενώ παράλληλα
υιοθετήσαμε μία διασημειωτική προσέγγιση για την ανάλυση της εννοιολογικής
μεταφοράς, μελετώντας την παράλληλα σε γλωσσικό, οπτικό και χρωματικό επίπεδο.
Βασικό άξονα για την μελέτη της οπτικογλωσσικής μεταφοράς αποτέλεσε η
κατηγοριοποίηση των τεχνικών απόδοσής της και η διαγλωσσική παρατήρηση του
βαθμού συνάφειας που επιδιώκεται και ενδεχομένως επιτυγχάνεται.
Οι τεχνικές απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς που εντοπίστηκαν στο
υπό μελέτη δείγμα μπορούν να διακριθούν σε τρεις γενικότερες κατηγορίες: α)
διατήρηση, β) διαφοροποίηση, και γ) απαλοιφή της εννοιολογικής μεταφοράς που
προκύπτει και από τα τρία σημειωτικά συστήματα κατά το πέρασμα προς το ελληνικό
επιχώριο. Οι κυριότερες προσαρμοστικές τεχνικές που ακολουθούνται σε
οπτικογλωσσικό επίπεδο συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Τεχνικές απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με αναπαραγωγή της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς
Διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διαφοροποίηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των
γλωσσικών και εικονικών στοιχείων της οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Διατήρηση της οπτικής μετωνυμίας με παράλληλη πολιτισμική προσαρμογή των
γλωσσικών και εικονικών στοιχείων
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με διαφοροποίηση του τύπου της
οπτικής μεταφοράς (στατικής/διαδοχικής)
Όταν η μεταφορικότητα προκύπτει
κυρίως από το οπτικό σημειωτικό
σύστημα
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
μεταφοράς με διατήρηση του τύπου της
οπτικής μεταφοράς
Διαφοροποίηση της εννοιολογικής
Όταν η μεταφορικότητα προκύπτει
μεταφοράς με διαφοροποίηση της
κυρίως από το γλωσσικό σημειωτικό
γλωσσικής έκφρασης και του οπτικού της
σύστημα
περικειμένου
Μονοσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
νοήματος που προκύπτει από δύο
Όταν διαφοροποιείται το σημειωτικό
σημειωτικά συστήματα
σύστημα που φέρει το μεταφορικό
Πολυσημειωτική απόδοση του μεταφορικού
νόημα
νοήματος που προκύπτει από ένα
σημειωτικό σύστημα

Παράλειψη της
εννοιολογικής μεταφοράς
Απαλοιφή της
εννοιολογικής μεταφοράς

Πίνακας 6.14.: Συσχετισμός του βαθμού συνάφειας με τις τεχνικές απόδοσης της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Οι δύο ευρύτερες κατηγορίες προσαρμοστικών τεχνικών σε οπτικογλωσσικό επίπεδο,
η διατήρηση και η διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, συσχετίστηκαν με το
βαθμό συνάφειας, καθώς και με τις τεχνικές προτροπής της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς, όπως διαφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Προσαρμοστικές
τεχνικές σε
οπτικογλωσσικό επίπεδο
Διατήρηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

Διαφοροποίηση της
εννοιολογικής μεταφοράς

αλληλεπίδραση
Βαθμός
συνάφειας

M

Ίδιος βαθμός
συνάφειας
Ίδιος βαθμός
συνάφειας
Μεγαλύτερος
βαθμός
συνάφειας
Μικρότερος
βαθμός
συνάφειας

Δ

Α

Τεχνικές προτροπής
μετάδοση
συναισθημάτων
αξιολόγηση
Μ

+

+

+

+

+

+

+

+

Δ

Μ

Δ

Α

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Α

υπερπραγματικότητα

+

+

Μ

Δ

Α

+
+

+

+

Μ= Μείωση
Δ= Διατήρηση
Α= Αύξηση

Πίνακας 6.15.: Συσχετισμός των προτρεπτικών τεχνικών της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς με το βαθμό συνάφειας και τις τεχνικές προσαρμογής της.
Μέσα από τον ανωτέρω συσχετισμό επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τους τρόπους
απόδοσης της προτρεπτικής λειτουργίας και να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα
αναφορικά με τον ρόλο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού κοινού,
καθώς και του ιδεολογικού πλαισίου στη διαδικασία της επιχώριας προσαρμογής.
Το γεγονός ότι για την ελληνική οπτικογλωσσική απόδοση επιλέγεται η
διατήρηση κυρίως του βαθμού συνάφειας, ο οποίος αποτελεί απόρροια ενός ιδιαίτερα
υψηλού βαθμού υπονόησης, όπως αυτός προκύπτει από την αλληλεπίδραση δύο
σημειωτικών συστημάτων, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά το χαρακτηρισμό του
ελληνικού πολιτισμού ως πολιτισμού υψηλού περικειμένου (Ηall 1976), στον οποίο
το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας δεν χρειάζεται να δηλωθεί ρητά, καθώς αυτό
προϋπάρχει, είτε στο περικείμενο της επικοινωνιακής κατάστασης, είτε στο ίδιο το
άτομο, κάτι που φάνηκε και κατά την εξέταση της απόδοσης του ρητορικού σχήματος
της μεταφοράς σε γλωσσικό επίπεδο. Επίσης, μέσα από την εξέταση των επιμέρους
προτρεπτικών λειτουργιών του μεταφορικού οπτικογλωσσικού σχήματος και των
τρόπων απόδοσής τους επιβεβαιώνεται για άλλη μία φορά ο καθοριστικός ρόλος των
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πολιτισμικών χαρακτηριστικών του ελληνικού κοινού, όπως για παράδειγμα, η
ανάγκη για αποφυγή αβεβαιότητας και ο μέσος βαθμός θηλυπρέπειας, Επομένως, τα
πολιτισμικά χαρακτηριστικά φαίνεται να καθορίζουν σημαντικά τις προσαρμοστικές
επιλογές στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων.
Ένα ακόμη ερώτημα που προέκυψε κατά την εξέταση της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς ήταν:


Σε ποιό βαθμό τα γλωσσικά στοιχεία περικειμενοποιούν και
περιορίζουν το νόημα που προκύπτει από τα οπτικά στοιχεία
κατά το πέρασμα από το ένα επιχώριο στο άλλο;

Εξετάζοντας αναλυτικά της τεχνικές προτροπής, μέσω της συνέργιας του γλωσσικού
και

οπτικού

σημειωτικού

συστήματος,

διαπιστώθηκε

ότι

ο

βαθμός

περικειμενοποίησης των οπτικών στοιχείων από τα γλωσσικά διατηρήθηκε, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, σε υψηλά επίπεδα, σε όλες τις προσαρμοστικές
τεχνικές. Υπήρξαν και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου παρατηρήθηκε
μείωση του βαθμού περικειμενοποίησης κατά το πέρασμα προς το ελληνικό επιχώριο,
οι οποίες οφείλονταν στην αλλαγή βαρύτητας που φέρει το κάθε σημειωτικό σύστημα
για την απόδοση του μεταφορικού νοήματος, αλλά ήταν τόσο περιορισμένες που δεν
αποτέλεσαν επαρκή ένδειξη του φαινομένου.
Τα τελευταία ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά την μελέτη της
απόδοσης της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής
δικτυακών τόπων ήταν:


ποια προσαρμοστική τεχνική τείνει να επιλέγεται για την
απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς και



τι καταδεικνύει αυτό για τη γενικότερη προσαρμοστική
στρατηγική που υιοθετείται;

Η προσαρμοστική τεχνική που φάνηκε να επικρατεί ήταν αυτή της διαφοροποίησης
της εννοιολογικής μεταφοράς. Μέσα από την υιοθέτηση προσαρμοστικών τεχνικών, οι
οποίες οδηγούν σε διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς, διαπιστώσαμε ότι
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εξυπηρετείται η λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου και επιτυγχάνεται ο
επικοινωνιακός του σκοπός χωρίς να παραβλέπονται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
του κοινού στόχος. Συμπεράναμε, επομένως, ότι και σε οπτικογλωσσικό επίπεδο,
όπως και σε γλωσσικό, η γενικότερη προσαρμοστική στρατηγική που τείνει να
υιοθετείται είναι αυτή της συνέπειας στην οποία, σύμφωνα με τον Γραμμενίδη
(2009:156), βασική προτεραιότητα του μεταφραστή αποτελεί το να μην προδώσει το
κείμενο πηγή, σεβόμενος παράλληλα το κοινό στο οποίο απευθύνεται το
μετάφρασμα.

7.2. Γενικά συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη τα ερωτήματα που θέσαμε, τόσο στην αρχή, όσο και κατά την
πορεία της έρευνας και τις απαντήσεις που δώσαμε σε αυτά, οδηγούμαστε σε κάποια
γενικότερα συμπεράσματα αναφορικά με τις επιλογές των ειδικών στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο.
Αρχικά, σε επίπεδο αρχιτεκτονικής δομής και περιεχομένου του δικτυακού
τόπου διαπιστώθηκε μία γενικότερη τάση παράβλεψης εκ μέρους των διεθνών
εταιρειών της πλειοψηφίας των πολιτισμικών διαστάσεων που χαρακτηρίζουν το
ελληνικό κοινό στόχος. Με εξαίρεση την πολιτισμική διάσταση της απόστασης ισχύος
που είναι ιδιαιτέρως έκδηλη στο ελληνικό κοινό, όλες οι υπόλοιπες πολιτισμικές
διαστάσεις φάνηκε να αγνοούνται, γεγονός που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά
προς τον έλληνα χρήστη. Μέσα από μία τέτοιου είδους πρακτική φαίνεται να
ενθαρρύνεται

η

ομογενοποίηση

των

πολιτισμών

και

η

διαμόρφωση

μια

αδιαφοροποίητης κοινωνίας, όπου κινδυνεύει να χαθεί η εθνική ταυτότητα του κάθε
λαού.
Ωστόσο, περνώντας στο μικροεπίπεδο, η εξέταση του τρόπου απόδοσης των
γλωσσικών μέσων και στρατηγικών προτροπής που επιλέγονται στο πλαίσιο της
επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων για το ελληνικό επιχώριο ανέδειξε μία
τάση σεβασμού των πολιτισμικών χαρακτηριστικών των ελλήνων, κάτι που
διαφάνηκε ιδιαιτέρως μέσω της αυξημένης χρήσης του ρητορικού σχήματος της
μεταφοράς. Το εν λόγω γλωσσικό σχήμα φαίνεται να αποτελεί ένα αποτελεσματικό
μέσο πειθούς για το ελληνικό κοινό, το οποίο θεωρείται ότι ανήκει σε έναν πολιτισμό
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υψηλού περικειμένου (Hall 1976). Οι πολιτισμοί που κατατάσσονται σε αυτήν την
κατηγορία δείχνουν μία προτίμηση στη χρήση γλωσσικών στοιχείων που εμφανίζουν
μεγάλο βαθμό υπονόησης και εμμεσότητας, όπως είναι το φαινόμενο της μεταφοράς.
Έχοντας ως πρόθεση την περαιτέρω εξέταση του τρόπου απόδοσης της
προτρεπτικής λειτουργίας του εταιρικού δικτυακού τόπου εμβαθύναμε την έρευνά
μας στο επίπεδο της μικροδομής, προχωρώντας στην ανάλυση της απόδοσης του
σχήματος της μεταφοράς, όχι μόνο σε γλωσσικό, αλλά και σε οπτικό επίπεδο,
δεδομένης της πολυτροπικής φύσεως του κειμενικού τύπου του δικτυακού τόπου.
Μέσα από την μελέτη του τρόπου απόδοσης των γλωσσικών και οπτικών
εκφάνσεων του φαινομένου της μεταφοράς διαπιστώθηκε μία τάση των ειδικών της
επιχώριας προσαρμογής για υιοθέτηση της προσαρμοστικής στρατηγικής της
συνέπειας. Επομένως, σε μικροεπίπεδο, παρατηρήθηκε μία γενικότερη τάση για
σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού κοινού στόχος,
προκειμένου να επιτευχθεί παρόμοια αντίδραση από την πλευρά των αποδεκτών και
να διατηρηθεί η ίδια λειτουργία και στις τρεις γλωσσικές ή/και οπτικές εκδοχές
,έχοντας πάντοτε κατά νου τον απώτερο σκοπό, για τον οποίο δημιουργήθηκε
εξαρχής ο δικτυακός τόπος.
Κατά συνέπεια, αν και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής δομής και περιεχομένου οι
ελληνικοί εταιρικοί δικτυακοί τόποι δεν φαίνεται να έχουν υποβληθεί σε πολιτισμική
προσαρμογή, τα ευρήματα από την ανάλυση του μικροεπιπέδου παρουσιάζουν μία εκ
διαμέτρου αντίθετη πρακτική, σύμφωνα με την οποία βασική παράμετρο για την
επιχώρια προσαρμογή των εταιρικών δικτυακών τόπων προς το ελληνικό επιχώριο
αποτελεί ο συνυπολογισμός των πολιτισμικών χαρακτηριστικών των εν λόγω
αποδεκτών.
Επομένως, ενώ οι ειδικοί της επιχώριας προσαρμογής αντιλαμβάνονται ότι,
προκειμένου οι διεθνείς εταιρείες να προσελκύσουν πελάτες από όλο τον κόσμο θα
πρέπει να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες του κάθε πολιτισμού στόχος, δεν
τολμούν να παρέμβουν στη γενικότερη δομή του κειμενικού είδους του δικτυακού
τόπου, όπως έχει διαμορφωθεί από την προωθούμενη εταιρεία. Κάτι τέτοιο
επιβεβαιώνει την παρατήρηση του Pym (2011: 422) ότι «λόγω του ότι τα κειμενικά
είδη που βασίζονται στο διαδίκτυο αποτελούν πρόσφατα κεντροποιημένα
δημιουργήματα οι μεταφραστές που δουλεύουν από κεντροποιημένες γλώσσες
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τείνουν να επιβάλλουν τα συγκεκριμένα κειμενικά είδη προς τις περιφερειακές
γλώσσες στόχος». O ίδιος συνεχίζει, αναφερόμενος στον προτεινόμενο νόμο του
Toury περί παρεμβολής (law of interference), λέγοντας ότι «οι μεταφραστές
δουλεύουν στο επίπεδο της πρότασης, αλλά τείνουν να μην αλλάζουν τα στοιχεία της
μακροδομής των νέων κειμενικών ειδών», γεγονός που επαληθεύεται στην περίπτωση
της επιχώριας προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων.

7.3.

Πιθανές εφαρμογές των συμπερασμάτων της έρευνας

Η παρούσα έρευνα, μέσα από τη διαγλωσσική εξέταση επιχώρια προσαρμοσμένων
δικτυακών τόπων στο αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριον, τόσο σε
μακροεπίπεδο, όσο και σε μικροεπίπεδο θεωρούμε ότι κατάφερε να αναδείξει τις
τάσεις που κυριαρχούν στον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και
να επισημάνει την έλλειψη πολιτισμικής προσαρμογής, κυρίως σε επίπεδο
αρχιτεκτονικής δομής και περιεχομένου. Παρά τη διαπίστωση υιοθέτησης μίας
προσαρμοστικής

στρατηγικής

που

λαμβάνει

υπόψη

της

τις

πολιτισμικές

ιδιαιτερότητες του κοινού στόχος αναφορικά με την απόδοση επιμέρους γλωσσικών
και οπτικών μεταφορικών στοιχείων, ο ειδικός της επιχώριας προσαρμογής καλείται
να επέμβει σε μεγαλύτερο βαθμό στο σχεδιασμό ή την αναδημιουργία των εταιρικών
δικτυακών τόπων που απευθύνονται στο ελληνικό κοινό, προκειμένου να αναλάβει
έναν ρόλο πραγματικού διαπολιτισμικού μεσολαβητή.
Επίσης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ειδικών επιχώριας προσαρμογής στον
ελλαδικό χώρο τα ευρήματα της έρευνάς μας μπορούν να αποτελέσουν σημεία
αναφοράς, τόσο προς μίμηση, όσο και προς αποφυγή. Μέσα από τα παραδείγματα
που αναλύσαμε αναδύθηκε πληθώρα προσαρμοστικών τεχνικών που υιοθετούνται
από τους επαγγελματίες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία
εκπαίδευσης των μαθητευόμενων μεταφραστών αναφορικά με τη διαδικασία της
επιχώριας προσαρμογής και την παράλληλη ευαισθητοποίηση και επαγρύπνησή τους
για τον πολιτισμικό παράγοντα, ο οποίος ενυπάρχει, τόσο στα γλωσσικά, όσο και στα
μη γλωσσικά στοιχεία του υπό μελέτη κειμενικού είδους.
Επιπλέον, η παρούσα μελέτη θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην
ανάπτυξη της μεταφρασεολογίας, τόσο στον ελλαδικό, όσο και στον διεθνή χώρο,
αγγίζοντας ένα νέο πεδίο των μεταφραστικών σπουδών, την επιχώρια προσαρμογή
470
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙΙ: Συμπεράσματα

δικτυακών τόπων. Η παρούσα μελέτη ευελπιστούμε να αποτελέσει έναυσμα για
περαιτέρω έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να
αναδειχθούν σημαντικές πτυχές του μεταφραστικού ενεργήματος.

7.4.

Προεκτάσεις της έρευνας

Δεδομένου ότι η παρούσα μελέτη αποτελεί απλώς την αφετηρία για περαιτέρω
έρευνα του φαινομένου της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων στον ελλαδικό
χώρο, υφίσταται πληθώρα πτυχών του φαινομένου προς διερεύνηση. Αν και τα
ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της έρευνάς μας απαντήθηκαν, στην πορεία
προέκυψαν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν εξετάστηκαν, καθώς δεν ενέπιπταν στον
σκοπό της παρούσας μελέτης.
Ένα φαινόμενο που χρίζει περαιτέρω διερεύνησης αποτελεί ο αυξημένος
βαθμός εμφάνισης αγγλισμών σε ελληνικούς επιχώρια προσαρμοσμένους δικτυακούς
τόπους. Μέσα από μία αρχική παρατήρηση της χρήσης των αγγλισμών σε επιχώρια
προσαρμοσμένους δικτυακούς τόπους διαπιστώθηκε ποικιλία στη συχνότητα
εμφάνισής τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η χρήση
αγγλισμών δεν είναι αυθαίρετη και χαοτική, αλλά με συγκεκριμένα κίνητρα και
συστηματική. Δεδομένου ότι ο στόχος ενός εταιρικού δικτυακού τόπου είναι οι
πωλήσεις, ο σχεδιασμός του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου θα πρέπει να
συμβαδίζει με την προωθητική στρατηγική της εταιρείας. Κατά συνέπεια, θα
μπορούσαμε να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι η χρήση των αγγλικών όρων στους
δικτυακούς τόπους ενδεχομένως να καθορίζεται από την προωθητική στρατηγική της
εταιρείας. Επιπροσθέτως, η εκτεταμένη χρήση αγγλισμών θα μπορούσαμε να πούμε
ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα, όπως αναφέρει η Κelly-Holmes
(2005:83), έχει αποκτήσει συμβολική σημασία ως γλώσσα του διαδικτύου και
χρησιμοποιείται συχνά ως διακοσμητικό στοιχείο, αντίληψη σύμφωνα με την οποία
το φαινόμενο θα μπορούσε να πάρει και πολιτικές προεκτάσεις. Η αναζήτηση των
κινήτρων που λανθάνουν του φαινομένου, η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισής
τους σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων, καθώς και σε συγκεκριμένα εννοιολογικά
πεδία θα μπορούσε να οδηγήσει την έρευνα σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Επίσης, η πολιτισμική διάσταση της επιχώριας προσαρμογής διεθνών
εταιρικών δικτυακών τόπων μπορεί να μελετηθεί περαιτέρω μέσω της σύγκρισης των
471
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙΙ: Συμπεράσματα

διεθνοποιημένων δικτυακών τόπων με τις επιχώρια προσαρμοσμένες εκδοχές τους.
Όπως αναφέραμε στο θεωρητικό κομμάτι της έρευνάς μας, η επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων βασίζεται στην έννοια της διαγλώσσας, η οποία αναιρεί τις
προϋπάρχουσες μεταφραστικές αντιλήψεις περί ζεύγους γλωσσών. Η εν λόγω έννοια
εντοπίζεται στο στάδιο της διεθνοποίησης των προϊόντων και η παρατήρηση των
γλωσσικών καθώς και μη γλωσσικών στοιχείων που συνιστούν έναν δικτυακό τόπο
διεθνή σε σύγκριση με αυτά που εντοπίζονται σε επιχώρια προσαρμοσμένους
δικτυακούς τόπου θα μπορούσε να αναδείξει ενδιαφέρουσες πτυχές της πολιτισμικής
ταυτότητας του κοινού στόχος, καθώς και της ενδεχόμενης διαφοροποιημένης
ταυτότητάς του που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του διαδικτύου.
Επιπροσθέτως, αν και η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στη μελέτη των
καναλιών επικοινωνίας που προσλαμβάνονται οπτικά, δηλαδή στο γραπτό κείμενο
και τις εικόνες, περαιτέρω διερεύνηση του πεδίου θα μπορούσε να συμπεριλάβει και
άλλα κανάλια, όπως η προφορική γλώσσα, η μουσική, οι μη γλωσσικοί ήχοι κ.α. Υπό
το πρίσμα μίας διασημειωτικής προσέγγισης του πολυτροπικού κειμενικού τύπου του
δικτυακού τόπου, όπου θα εξετάζεται η συνέργια πολλαπλών σημειωτικών
συστημάτων μπορεί να αναδυθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του εν λόγω
κειμενικού τύπου καθώς και των προσαρμοστικών ζητημάτων που τον αφορούν.
Μία ακόμη διάσταση της επιχώριας προσαρμογής δικτυακών τόπων η οποία
παραμένει ανεξερεύνητη συνίσταται στην μη επαγγελματική ενασχόληση με την εν
λόγω διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση του φαινομένου της
απόδοσης διαδικτυακού περιεχομένου σε διάφορες γλώσσες-πολιτισμούς από
αυτοοργανωμένες κοινωνιοπολιτισμικές ομάδες, πρακτική που αναφέρεται ως
crowdsourcing, community translation, citizen translation ή fan translation, ανάλογα
με το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε φορά λαμβάνει χώρα (Pym 2011:421). Η
περαιτέρω εξέταση του φαινομένου θα μπορούσε να αναδείξει έναν κοινωνικό
χαρακτήρα του φαινομένου της επιχώριας προσαρμογής.
Οι ανεξερεύνητες πτυχές του πεδίου που αφορά στην επιχώρια προσαρμογή
δικτυακών τόπων είναι ποικίλες και δεν θα μπορούσαμε να τις εξαντλήσουμε στην
παρούσα μελέτη, καθώς μέσα από την εξέλιξη της εκάστοτε έρευνας προκύπτουν
συνεχώς νέα ζητήματα προς έρευνα η παρουσίαση των οποίων δεν αποτελεί σκοπό
της παρούσας διατριβής. Ωστόσο, καθίσταται ορατή η πληθώρα των προεκτάσεων
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που μπορεί να λάβει η διερεύνηση του μεταφραστικού πεδίου της επιχώριας
προσαρμογής δικτυακών τόπων σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό
επίπεδο.
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1. www.abb.com
2. www.abbott.com

3. www.accenture.com
4. www.acer.com
5. www.adecco.com
6. www.adidas.com
7. www.airbus.com

8. www.airfrance.com
9. www.airliquide.com
10. www.alcatel.com
11. www.allianz.com

12. www.americanexpress.com
13. www.amstel.com
14. www.apple.com
15. www.areva.com
16. www.astrazeneca.com
17. www.asus.com
18. www.audi.com
19. www.axa.com
20. www.basf.com
21. www.bayer.com
22. www.benetton.com
23. www.bnpparibas.com

24. www.bershka.com
25. www.bmw.com
26. www.boconcept.com
27. www.boeing.com

28. www.bombardier.com
29. www.bosch.com

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

30. www.bp.com
31. www.bridgestone.com

32. www.cacharel.com
33. www.cadbury.com
34. www.canon.com
35. www.carrefour.com
36. www.chevrolet.com

37. www.chicco.com
38. www.cisco.com
39. www.citigroup.com

40. www.clinique.com
41. www.coca-cola.com
42. www.cokecce.com
43. www.continental.com
44. www.cosco.com
45. www.credit-agricole.com
46. www.dalhaizegroup.com
47. www.danon.com
48. www.deere.com
49. www.dell.com
50. www.delsey.com
51. www.delta.com
52. www.dior.com
53. www.disney.com
54. www.dow.com
55. www.domperignon.com
56. www.eau-thermale-avene.com

57. www.enel.com
58. www.eneos.com
59. www.ericsson.com
60. www.exxonmobil.com
61. www.fedex.com
62. www.fiat.com
63. www.fisher-price.com
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64. www.flexa.com
65. www.ford.com
66. www.fujitsu.com
67. www.ge.com
68. www.generali.com
69. www.globalsuzuki.com
70. www.gm.com

71. www.gmac.com
72. www.goodyear.com
73. www.groupama.com
74. www.gsk.com
75. www.gucci.com

76. www.haagendazs.com
77. www.heineken.com
78. www.henkel.com
79. www.hitachi.com
80. www.hm.com
81. www.honda.com
82. www.honeywell.com
83. www.hsbc.com

84. www.hummer.com
85. www.hyundai.com
86. www.hp.com

87. www.ibm.com
88. www.ikea.com
89. www.imperial-tobacco.com

90. www.ing.com
91. www.inglesina.com
92. www.ingrammicro.com
93. www.inneov.com
94. www.jnj.com
95. www.jti.com
96. www.kerastase.com
97. www.kfw.com
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98. www.kiehls.com
99. www.kodak.com
100. www.komatsu.com

101. www.kraft.com
102. www.krups.com
103.

www.lafarge.com

104.

www.lamaisoncoloniale.com

105.

www.lancome.com

106.

www.laredoute.com

107.

www.levistore.com

108. www.lge.com
109.

www.lidl.com

110.

www.lilly.com

111.

www.lockheedmartin.com

112.

www.loreal.com

113.

www.louisvuitton.com

114.

www.lufthansa.com

115.

www.mango.com

116.

www.manpower.com

117.

www.mapfre.com

118.

www.marubeni.com

119. www.maybelline.com
120.

www.mazda.com

121. www.mcdonalds.com
122. www.mercedes-benz.com
123.

www.michelin.com

124. www.microsoft.com
125. www.miele.com
126.

www.mitsubishi-fuso.com

127.

www.mitsubishi-motors.com

128. www.morganstanley.com
129.

www.motorola.com

130. www.nafnaf.com
131.

www.neffweb.com
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132. www.nescafe.com
133.

www.nestle.com

134.

www.nike.com

135.

www.nikon.com

136.

www.nissan.com

137.

www.nissan-global.com

138. www.nivea.com
139.

www.nokia.com

140.

www.novartis.com

141.

www.opel.com

142.

www.oracle.com

143.

www.panasonic.com

144.

www.pegperego.com

145.

www.pepsi.com

146. www.peugeot.com
147.

www.pfizer.com

148.

www.pg.com

149.

www.philipmorrisinternational.com

150.

www.philips.com

151.

www.pizzahut.com

152. www.ppr.com
153.

www.premaman.com

154.

www.pronovias.com

155.

www.puma.com

156.

www.randstand.com

157.

www.rbs.com

158.

www.redcats.com

159. www.roche.com
160. www.renault.com
161.

www.saab.com

162.

www.saint-gobain.com

163.

www.samsonite.com

164. www.samsung.com
165.

www.samsungcamera.com
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166.

www.sanofi-aventis.com

167.

www.schneiderelectric.com

168.

www.sergiorossi.com

169.

www.sfr.fr

170.

www.sgcib.com

171. www.sharp-world.com
172.

www.shell.com

173. www.siemens.com
174.

www.smart.com

175. www.sodexo.com
176.

www.sony.com

177.

www.stellamccartney.com

178.

www.tagheuer.com

179.

www.tissot.com

180. www.toshiba.com
181. www.total.com
182. www.toyota.com
183.

www.triumph.com

184.

www.tui.com

185.

www.tyco.com

186.

www.ubs.com

187.

www.ucb.com

188.

www.unilever.com

189. www.ups.com
190. www.vichy.com
191. www.vodafone.gr
192.

www.vodafone.com

193.

www.volkswagen.com

194.

www.volvo.com

195. www.volvocars.com
196. www.whirlpool.com
197.

www.worldwide.hyundai.com

198.

www.zara.com

199. www.zarahome.com
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200.

www.3m.com

496
Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Α

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

adaptation (προσαρμογή)
adapted (πλήρως προσαρμοσμένος)
adapted metaphor (προσαρμοσμένη μεταφορά)
adapted translation (προσαρμοσμένη μετάφραση)
adequacy (επάρκεια)
advertising compromise (διαφημιστικός συμβιβασμός)
advertising strategy (διαφημιστική στρατηγική)
anarchist approach (αναρχική προσέγγιση)
audio-medial text (οπτικοακουστικό κείμενο)
C
causal model for translation studies (αιτιολογικό μεταφρασεολογικό μοντέλο)
centre of visual impact (κέντρο οπτικής επίδρασης)
cliché metaphor (κοινότυπη μεταφορά)
collectivism (συλλογικότητα)
communicative intention (επικοινωνιακή πρόθεση).
conceptual metaphor (εννοιολογική μεταφορά)
contextual pictorial metaphor (περικειμενική οπτική μεταφορά )
conventionalized translation (συμβατική μετάφραση)
cultural dimensions (πολιτισμικές διαστάσεις)
cultural translplantation (πολιτισμική μετεμφύτευση)
culturally customized Web Sites (πολιτισμικά προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι)
cultural mediator (διαπολιτισμικός μεσολαβητής)
cultural worker (διαπολιτισμικός εργάτης)
D
dead metaphors (νεκρές μεταφορές)
degree of specificity (βαθμός του συγκεκριμένου )
diasemiotic translation (δια-σημειωτική μετάφραση)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

differentiation (διαφοροποίηση)
dominant metaphor (κυρίαρχη εννοιολογική μεταφορά)
E
enabled (συμβατό)
expressive text (εκφραστικό κείμενο)
equivalence (ισοδυναμία)

F
federalist or subsidiary approach (ομοσπονδιακή προσέγγιση)
femininity (θηλυκότητα)
functionality (λειτουργικότητα)

G
genre (κειμενικό είδος)
globalization (παγκοσμιοποίηση)
glocalisation (παγκοσμιοποίηση και επιχώρια προσαρμογή)
grounds (κοινά στοιχεία)
H
hard-sell approach (σκληρή στρατηγική πωλήσεων)
high-context culture (πολιτισμός υψηλού περικειμένου)
high-involvement products (προϊόντα υψηλού βαθμού εμπλοκής)
highly Localised Web Sites (υψηλού βαθμού επιχώρια προσαρμοσμένοι
δικτυακοί τόποι)
hue (απόχρωση)
hybrid pictorial metaphor (υβριδική οπτική μεταφορά)
hyposemiotic translation (υπο-σημειωτική μετάφραση)
I
idea of good life (ιδέα της καλής ζωής)
individualism (ατομικότητα)
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inexpressibility thesis (θέση της μη εκπεφρασμένης έκφρασης)
informative text (πληροφοριακό κείμενο),
informative intention (πληροφοριακή πρόθεση)
inspirational translation (δημιουργική μετάφραση)
integrated metaphor (ενσωματωμένη μεταφορά )
interaction theory (θεωρία της αλληλεπίδρασης)
internationalization (διεθνοποίηση)
internationalized website (διεθνοποιημένος δικτυακός τόπος)
intersemiotic translation (διασημειωτική μετάφραση)
intrasemiotic translation (ενδοσημειωτική μετάφραση)
isosemiotic, translation (ισο-σημειωτική μετάφραση)
L
language version (γλωσσική εκδοχή)
layout (αρχιτεκτονική δομή)
literalness (κυριολεκτική απόδοση)
locale (επιχώριον)
localization (επιχώρια προσαρμογή)
localised Web Sites (επιχώρια προσαρμοσμένοι δικτυακοί τόποι)
localized (επιχώρια προσαρμοσμένος)
localizer (ειδικός της επιχώριας προσαρμογής)
long-term orientation (μακροπρόθεσμος προσανατολισμός)
low-context culture (πολιτισμός χαμηλού περικειμένου)
low-involvement products (προϊόντα χαμηλού βαθμού εμπλοκής)
loyalty (συνέπεια)
M
major transfer (ολική μεταφορά)
mapping process (διαδικασία αντιστοίχισης)
marketing strategy (στρατηγική προώθησης)
masculinity (ανδρισμός)
metaphorical concept (μεταφορική έννοια)
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metaphorical expression (μεταφορική έκφραση)
mode (κανάλι)
modulation (διαμόρφωση)
monarchist approach (μοναρχική προσέγγιση)
multidimensional translation (πολυδιάστατη μετάφραση)
multimodal metaphor (πολυτροπική μεταφορά)
N
natural-language strings (ακολουθίες φυσικής γλώσσας)
nonverbal translation (μη γλωσσική μετάφραση)
novel metaphors (νέες μεταφορές)
Ο
ontological metaphors (οντολογικές μεταφορές)
operative text (προτρεπτικό κείμενο)
optical metaphor (οπτική μεταφορά)
orientational metaphors(προσανατολιστικές μεταφορές)
original metaphor (πρωτότυπη μεταφορά)
ostensive-inferential communication (δεικτική-επαγωγική επικοινωνία)
P
partial adaptation (μερική προσαρμογή)
perlocutionary (απολεκτικός)
pictorial simile (εικονική παρομοίωση )
power distance (απόσταση ισχύος)
purity (καθαρότητα)

R
recent metaphor (νεολογική μεταφορά)
relevance theory (θεωρία της Συνάφειας)
revision (αναθεώρηση)
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S
saturation (κορεσμός)
scope of metaphor (εύρος της μεταφοράς)
semi-localised Web Sites (εν μέρει προσαρμοσμένοι επιχώρια δικτυακοί τόποι)
soft-sell approach (ήπια στρατηγική πωλήσεων)
source field (πεδίο πηγή)
standardized Web Sites (τυποποιημένοι δικτυακοί τόποι)
stock/standard metaphor (τυποποιημένη μεταφορά)
strong implicature (ισχυρό υπονόημα)
structural metaphors (δομικές μεταφορές)
supersemiotic translation (υπερ-σημειωτική μετάφραση)
T
target field (πεδίο στόχος)
text type (κεμενικός τύπος)
topic (θέμα)
total adaptation(ολική προσαρμογή)
translation brief (έντυπο ανάθεσης)
translation with minimum changes (μετάφραση με ελάχιστες αλλαγές)
translational action (μεταφραστικό ενέργημα)
U
uncertainty avoidance (αποφυγή αβεβαιότητας)
V
value (αξία)
vehicle (όχημα)
verbal translation (γλωσσική μετάφραση)
vividness thesis (βιταλιστική θέση)
W
weak implicature (αδύναμο υπονόημα)
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website (δικτυακός τόπος)
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ΟΠΤΙΚΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Α. Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς
i) Διατήρηση της εννοιολογικής μεταφοράς με αυτούσια απόδοση της
οπτικογλωσσικής μεταφοράς

1.

www.mango.com

UK
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ii) Διατήρηση

της εννοιολογικής μεταφοράς με παράλληλη πολιτισμική
προσαρμογή των γλωσσικών και εικονικών στοιχείων της οπτικογλωσσικής
μεταφοράς
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Β. Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς
Μεταφορικότητα κυρίως από το οπτικό σημειωτικό σύστημα

i)



Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με διαφοροποίηση του
τύπου της οπτικής μεταφοράς (στατικής/διαδοχικής)
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Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

UK

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

ΕL



Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με διατήρηση του τύπου
της οπτικής μεταφοράς

10. www.lg.com

FR

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

ΕL

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

11. www.mitsubishi-motors.com

UK

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

ΕL

ii) Μεταφορικότητα κυρίως από το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων



Διαφοροποίηση της εννοιολογικής μεταφοράς με διαφοροποίηση της
γλωσσικής έκφρασης και του οπτικού της περικειμένου

12. www.siemens.com

FR

ΕL

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

13. www.nescafe.com

UK

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

ΕL

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων
iii) Διαφοροποίηση του σημειωτικού συστήματος που φέρει το μεταφορικό νόημα



Μονοσημειωτική/πολυσημειωτική απόδοση του μεταφορικού νοήματος

14. www.philips.com
UK

FR

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

ΕL

15. www.generali.com

UK

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

EL

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

Κεφάλαιο VΙ: Η απόδοση της οπτικογλωσσικής μεταφοράς στο πλαίσιο της επιχώριας
προσαρμογής εταιρικών δικτυακών τόπων

Π. Χαραλαμπίδου: Μετάφραση και Επιχώρια Προσαρμογή δικτυακών τόπων

